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Förord till första upplagan.

Då man öfverskådar den Nytestamentliga Lexicographiens fält, varseblifver man snart de

förvånande framsteg språkforskningen gjort äfven inom detta område. För att tydligare inse detta

torde clet derföre ej vara ur vägen att förutskicka en kort chronologisk öfversigt af bearbetnings-

försöken ifrån deras början ända intill våra dagar. Den förste odlaren, som träder oss till mötes

på detta fält, sjelfva vägrödjaren, är G. Pasor, hvilken år 1621 utgaf sitt Manuale Novi 1 Testa-

menti. Oaktadt ofullständigbeten både till form ocb innebåll bar dock detta arbete upplefvat

flera upplagor, af hvilka den sista, bearbetad af J. F. Fiscber, utkom 1774 och genom sin lätt-

åtkomlighet banat sig väg till den studerande ungdomen äfven i våra dagar. Märkligt nog upp-

trädde också under nära ett helt sekel ingen medtäflare; ty först 1703 utgaf Joh. Knoll sitt

Vocabidarium Bibi. N. T:i (ny upplaga 1751) och Chr. Stockius 1725 sin Clavis, hvaraf nya-

ste upplagan år 1752 är bearbetad af förenämnde Fischei*. Efter Stockius kommer närmast i

ordningen J. Alberti Glossarium Grcecum in sacros N. T:i libros Lugd. Bat. 1735, hvarpå

följer Chr. Schöttgenii Nov. Lexicon Groeco-Latinum in N. T. Lips. 1746. Detta sednare

arbete har upplefvat flera upplagor såsom af J. Fr. Krebs Lips. 1765, af G. L. Spohn ibid.

1790 och den nyaste Halle 1819, och har i synnerhet genom de sednaste bearbetningarne blifvit

ganska brukbart. Närmast Schöttgenius kommer det obetydliga J. A. Schmeckenbecheri

Vocab. grceco-lat. omnes JSf. T:i voces exhibens Basil. 1752 och G. D. Kypkes Vocab. grcec. in

N. T:i libros Regim. 1758, samt Joh. Simonis Lexicon manuale Grcecum N. T:i Halle 1766;

hvarjemte såsom upplysningsskrift torde böra nämnas W. A. Tellers Wörterbuch d. JV. T:s zur

ErMärung d. christl. Lehre Berlin 1772, hvaraf 5:te upplagan ibid. 1792 (ett arbete, som af

A. L. G. Krehls Neutestamentliches Handivörterbuch Leipz. 1843 blifvit vida öfverträffadt),

äfvensom J. G. Herrmanns Griech. deutsches Wörterbuch des N. T:s Frankfurt an der Oder

1781, C. Fr. Bahrdts Griech. deutsches Lexicon iiber d. JSf. T. Berlin 1786 och J. C. Erb-

steins Wörterb. iiber d. JSf. T. 2 Theile Meiss. 1792. Raden af 18:de århundradets Lexico-

grapher i Tyskland slutar J. F. Schleusner på ett berömvärdt sätt (ty jag tager härvid ej upp

i räkningen Euch. Oertels obetydliga Griech. teutsches Wörterb. d. N. T:s Gött. 1799) genom

sitt Nov. Lexicon Grceco-latinum in JSf. T. Lips. 1792, hvilket arbete upplefvat 4 upplagor ibid.

1801, 1808 och 1819 (utom den i Edinburg 1814). Detta Lexicon utmärker sig genom en stor

historiskt-archaeologisk rikedom, men har också derigenom vuxit till en svårhandterlig vidd och

är dessutom alltför sväfvande och obestämdt i anordningen af ordens betydelser, i synnerhet pro-

positionernas, så att t. ex. cbro anses kunna betyda »inför», »uti», »med» o. s. v.

Först med innevarande århundrade börjar egentligen en ny sera för N. T:s lexicographi.

Också måste den djupgående forskningen och bearbetningen af profangrekiskans område natur-

ligtvis utöfva ett mäktigt inflytande på den nytestamentUga lexicographien. (Jag fäster mig här-

vid icke vid en Ordbok tryckt i Strengnäs 1802 under titel »Lexicon manuale analyticum grceco-
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latino-suecanum N. T:i af H. F. Wulf»; ty den förråder en fullkomlig obekantskap med de

nyare språkforskningarne — är älven i sin »analys» af verbemas tbemata oefterrättlig ocb upp-

tages bär blott för fullständigbetens skull.) Då alltså Cbr. Abr. Wabl framträdde med sin

Claris N. T: i phildlogica Lips. 1822, upptäckte man öfverallt deruti spåren af elassiskt-pbilolo-

gisk lärdom, äfvensom ett lyckadt bemödande att vid ordens förklaring i allmänbet taga profan-

grekiskan till utgångspunkt. Detta lexicon bar ock upplefvat 3:ne upplagor Lips. 1829 ocb 1843,

men genom fåfängt äflande att binna upp det efterlängtade målet »scepius non exstat in N. T:o»

hafva artiklarne deruti vuxit till en oerhörd längd, så att i sista qvartupplagan t, ex. partikeln

el npptager ej mindre än 5 tätt tryckta sidor, verbum slut 6 ocb artikeln b, rn to 7, utan att

likväl det önskade »scepius non legitur» blifvit uppnådt. En värdig medtäflare fick Wabl uti

Car. Gottl. Bretschneider, som 1824 i Leipzig utgaf sitt Lexicon manuale m libros N. T:i.

Detta arbete, bvaraf nya upplagor utkommo Lips. 1829 ocb 1840, utmärker sig genom hellenistisk

beläsenhet ocb en rik utstyrsel af citater ur LXX-versionen. Sedermera uppträdde Cbr. Gottl.

Wilke med sin Clavis N. T:i philologica Dresd. et Lips. 1841, hvilken eger alla formella egen-

skaper hos ett brukbart lexicon. För fullständighetens skull torde ock böra nämnas H. H. Fat-

tenborgs Grekiska Handlexicon öfver iV. T:s skrifter Abo 1842, som likväl blott är en naken

Ordbok utan citater, ocb J. Parkburst Greek. and Engl. Lexicon to the N. T., n. edit, Lond.

1845; hvartill slutligen kommer S. Ch. Schirlitz Griech. deutsches Wörterbuch mm N. T.

Giessen 1851 och J. A. Millén Grekiskt och Svenskt Handlexicon öfver N~. T:s skrifter Öre-

bro 1853, hvilka begge sednare förtjena att med beröm omnämnas.

Denna korta ocb ofullständiga öfversigt af den nytestamentliga Lexicographiens område,

hvilken hufvudsakligen afser ocb till följe af bristande kännedom måste afse bearbetningarna inom

Tyskland, ådagalägger nogsamt det oerbördt rika material en Lexicograph i våra dagar har fram-

för sig, och uppväcker lätteligen tanken på obehöfligheten af ett nytt försök i denna väg. Då

likväl undertecknad för nära 30 år tillbaka begynte allvarligare sysselsätta mig med Nya Testa-

mentets studium, var det något som jag, vid öfvergången ifrån profangrekiskans studium, an-

märkte vid de tillgänghga Lexica öfver N. T. Jag trodde mig neml. finna, att N. T:s Lexico-

grapher i allmänhet snarare gjort dogmatiken än philologien till sitt hufvudstudium och derföre

så väl saknade en lefvande grammatikalisk insigt i språket, som ock försökte göra exegetiken till

dogmatikens tjenarinna. Då jag likväl ansåg och anser exegetiken för en vetenskap, som bör

sjelfständigt röra sig inom det grammatico-bistoriska ocb philologiska elementet, utan att derföre

beböfva lemna hvarken den gröfre eller finare rationalismen något inrymme; då jag vidare afsåg

det höga priset på de bättre Lexica, äfvensom det auxiliärspråk hvarpå de blifvit författade, så

kände jag 'mig lifligt uppmanad att på grund af någon liten föregående öfning i den profana

lexicographien våga ett försök, hvarvid jag ville taga profangrekiskan hufvudsakligen till utgångs-

punkt, likväl med behörigen fästadt afseende på verkliga hebraismer, ocb begagna modersmålet,

bvilket jag genom redan vunnen erfarenhet fann lättare än latinet kunna genom sin böjligbet

ocb sammansättningsförmåga smyga sig efter tankeskiftningarne i det smidiga grekiska språket.

Till en början afskräckte mig väl det herculiska arbetet att sikta ocb utgallra det colossala ma-

terial, som låg framför mig; men slutligen grep jag dock verket an. hvarvid jag för mig upp-

slålldc såsom en oeftergiflig hufvudregcl det der fiydev uyav, för att kunna för billigare pris til 1—

baudagå i synnerhet yngre tbeologia? studiosi med en väl behöflig hjelpreda. Vid utförandet af
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detta företag har jag naturligtvis rådfrågat de bättre både profangrekiska och nytestamentliga

Lexica; men derjemte står jag i stor skuld för många värderika upplysningar så väl hos Stier

och Theile Polyglotten-Bibel Bielefeld 1846, som ock hos flera exegeter såsom Gerlach, Ols-

hausen, Tholuck m. fl. men i synnerhet hos H. A. W. Meijer, hvilkens Kritisch-exegetischer

Kommentar iiber cl. N. T. spridt en oväntad dager öfver många dunkla ställen inom N. T:s om-

råde. Denna commentar begynte att utgifvas i Göttingen 1832 och har sedermera så fortskridit,

att numera endast Hebrseerbrefvet, Jacobs bref och Uppenbarelseboken återstå. Den utgör ock

ett mästerstycke, i synnerhet commentaren öfver Apostlagerningarne; hvaremot man väl skulle

kunna förebrå den öfver Evangelierna en alltför stor ordnjugghet i synnerhet i första upplagan

(hvilken dock i 2:dra och 3:dje upplagorna blifvit vederbörligen afhjelpt), äfvensom en nog långt

drifven utförlighet i afseende på Brefven. — Då jag vidare fann det archpeologiska gebitet alltför

styfmoderligt behandladt i de större Lexica och med skäl kunde antaga, att ganska få studerande

hade tillfälle förskaffa sig det dyra, men värderika arbetet Biblisches Handivörterbuch af G. B.

Winer, hvaraf 3:dje upplagan utkom Leipz. 1847— 8, så beslöt jag att derur sammandraga det

vigtigaste. Att åter ur samme författares Grammatik des neutestamentl. Spracli-Idioms införa

några utdrag skulle onödigtvis hafva ökat bokens vidd och följaktligen dess pris, och att hänvisa

dertill eller till den hos oss år 1827 utkomna öfversättningen deraf ansåg jag i allmänhet så

mycket mera obehöfligt, som denna grammatik hufvudsakligen är byggd på de nyare profan-

grekiska, hvilkas studium med ifver drifves vid våra läroverk. Hvad särskildt angår themata på

verba, har jag ansett för riktigast att, med förbigående af prsesens passivum och medium, endast

upptaga de tempora, som verkligen förekomma i N. T., emedan man dock icke studerar denna

bok för att inöfva formläran; hvaremot ovanligare hellenistiska eller alexandrinska ordformer

öfverallt blifvit anmärkta. Hvad texten slutligen vidkommer, har jag visserligen rådfrågat J. J.

Griesbachs och andras, men hufvudsakligen följt Constant. Tischendorfs, hvaraf 2:dra upp-

lagan utkom Leipz. 1849, en edition, som vida öfverträffar alla föregångares och säkerligen kom-

mer att för framtiden blifva den normala.

Då jag med mitt arbete hunnit så långt, att fråga uppstod om sättet och stället för dess

tryckning, föll i mina händer den ofvan omförmälda Ordboken af Schirlitz, öfver hvars form

jag med skäl fägnade mig såsom fullkomligt öfverensstämmande med min egen åsigt, men med

hvars innehåll jag vid en företagen öfverarbetning af mitt Lexicon i ganska många fall fann mig

mindre tillfredsställd. Straxt före början af bokens tryckning utkom det äfven förut nämnda

Lexicon af Millén, för hvilket samma plan ligger till grund, som Schirlitz och jag följt. Uti

begge dessa Lexica saknas, med all deras brukbarhet för öfrigt, dock omkring 70 ord, som

Tischendorf på grund af goda codices infört i sin edition af N. T. och jag i mitt Lexicon

upptagit såsom variantes lectiones.

Efter denna korta redovisning för min åtgärd vid utarbetandet af detta Lexicon, för hvars

utgifvande jag emot vissa vilkor blifvit af Kongl. Maj:t i nåder hugnad med allmänt understöd,

återstår för mig intet annat än den innerliga önskan, att HEKren ville med sin välsignelse kröna

detta ofullkomliga arbete, så att det måtte lända till Hans ära och de studerandes sannskyldiga,

upplysning! "Aprc yivcbaxco éx fiépouc, tots de sTrcyvwaofiat xaMcoz xai érrsyvcoa^^v 1 Cor. 13: 12.

Författaren.



Tecknens och förkortningarnes betydelse.

* utmärker de ord, som blott en gång förekomma i N. T.

= (i-a!; elpqpÉva.

f utmärker de ord, som icke förekomma i den profana,

åtminstone classiska Grekiskan.

II
utmärker varians leciio eller olika läsart.

)( utmärker motsatt eller motsatsen eller i motsats till.

po utmärker significatio l. constructio prmgnans l. gravida

d. v. s., att meningen måste fyllas eller utvidgas med

något ord.

'/. X. = 'Ir/(TOL><; Xpurros.

x. t. Å. = xal rå Åomd, et cetera.

al. = alibi, utmärker att något finnes på andra ställen

i N. T., åtminstone 2 till.

1. c. = loco citato, på nyss anförda ställe.

p. p. p. = perfectum participii passivt.

qsi = quasi, liksom.

t. r. = textus receptus, den antagna texten.

J. Chr. = JEsus Christus.

e. Chr. = efter Christi födelse.

f. Chr. = före Christi födelse.

G. T. = Gamla Testamentet.

N. T. . . Nya Testamentet.

fgde, följ., ff. = föregående, följande.

hkn, likt o. s. v. = hvilken, hvilket o. s. v.

1. = vel, eller.

ngn, ngt o. s. v. = någon, något o. s. v.

s. = som.

ss. = såsom,

st. = i stället för.

Dessutom några andra lätt insedda förkortningar.

Rättelse:

Sid. 68, 2:dra spalten, 24:de raden uppifrån står: Act. läs: Apoc.



å, äXcpa, ro, (bildadt efter *\<.^, Aleph; liksom

de fleste namnen på de Grekiska bokstäfverna äro

hämtade från de Hebräiska) Alpha, första bokstaf-

ven i grekiska alphabetet; deraf ss. siffra a = 1,

men a — 1000. I N. T. utmärker alpha i för-

ening med omega, rb äX<pa xac rb & den förste

och den siste, b rcpwros xac b eaftqros, ss. ock

tillägges Act. (1: 11) 22: 13, der det också lik-

som Act. 21: 6 uttydes med
fy åpyj) xac rb ré-

Xo$. Så kallar HERren sig, i öfverensstämmelse

med Es. 44: 6, för att dermed utmärka sin Gu-

domliga natur och sin höga värdighet ss. Messias.

I sammansättningar förekommer alpha under föl-

jande betydelser: l:o) ä. arepyrcxbv, alpha pri-

vativum (förkortadt af avtu utan; hvadan det

framför vocaler vanligen heter av —) beröfvar

det ord, med hvilket det är sammansatt, sin be-

tydelse och svarar mot in i latinen och o i sven-

skan, t. ex. (honos ineptus, opassande, åvac-

rtoc insons, oskyldig. 2:o) a. åftpoiorcxåv, a.

copulativum (förkortadt af apa tillika, jemte,

sam —, hvilket synes af änavres = apa. itdvres,

s. Homerus nästan alltid nyttjar, allesamman, lik-

som apa$a vagn, äpcXXa kamp o. s. v.) utmär-

ker en förening, ett samband t. ex. ååeXfos cou-

terinus, af samma moderlif, broder. 3:o) ä. hti-

rarcxov, a. intensivum (anses förkortadt af åyav

högeligen och) skulle antyda en förstärkning af

ett ords bemärkelse t. ex. arei^c inte n tus (men

äfven contentus af contendo) sammanspänd,

ganska spänd; men äfven här är a. snarare copu-

lativum, och flere exempel saknas alldeles i

språket. 4:o) å. eucpcovcxov, a. euphonicum,

hvilket, satt i synnerhet framför ord, som börjas

med 2:ne consonanter, blott tjenar att gifva dem

ett beqvämligare och mera välljudande uttal, t. ex.

ärpanos (rpénw) gångstig.

'Aapcbv, b indecl. (pinN, stam. oviss, somlige af

1H berg, qsi bpecvos) Aron Lc. 1: 5 al., son af

Leviten Amram och Jochebed, äldre (3 år) broder

till Moses; medverkade betydligt till Israelitiska

M elan der, Grek. Jjex. t. N. T.

folkets befrielse, i det han bistod sin broder så-

som talare och undergörare vid ^Egyptiska hofvet.

Moses utnämnde honom på Guds befallning till

öfversteprest. Han synes hafva egt mindre cha-

raktersstyrka, hvarpå hans bifall till guldkalfvens

uppresande är ett talande bevis. Om hans grön-

skande staf och lefnadsförhållanden se Pentateuchen.

'Aftaddcov, b indecl. (jUSN, forma augmentativa,

stor undergång, äfven stället för undergången, af-

grund, synonymt med underjorden, af

gå förlorad) Abaddon; så kallas Apoc. 9: 11 en

afgrundens engel, som föreställes ss. konung öfver

gräshoppornas skaror, öfversättes på grekiska med

'AnoXXuwv, hkt se.

dj3ap7j<;, ec (« 1, /?a/>o<r) utan tyngd 1. tunga, ej

besvärlig 2 Cor. 11: 9.

'Afifiä, b indecl. (chald. hebr. 2N) Abba fader,

ss. ock b rtarrjp bifogas de ställen i N. T., der

ordet förekommer; anm. detta ord, som från Ju-

darnes böner öfvergick i de Christnas, antog så

småningom charakteren af ett nomen proprium

Mc. 14: 36. al.

"AftsX, b indecl. 7Ä!~I dunst, förgänglighet) Abel,

Adams andre son, dödades af sin broder Cain (se

Genesis 4 Cap.) Mt. 23: 35, Hebr. 12: 24 (se

pavriapoi;).

'A$id, b indecl. äfv. rP3K HERren är fa-

der) Abia l:o) Rhehabeams son, Konung öfver

Juda 957—5 f. Chr.; Mt. 1:7. — 2:o) En prest

af Arons stam, afkomling af dess 3:dje son, Ele-

asar. Af denne Abia hade enligt 1 Chron. 25: 10

en af de 24 prestclasserna, nemLn den 8:de, sitt

namn och från honom härstammade Zacharias och

följaktligen Johannes Döparen, fkmr Lc. 1: 5.

'Aftcäftap, b indecl. ("irP2K af -5< fader och "ID} han

är öfrig, d. ä. hvars fader lefver, sedan modren

dött i barnsbörd) Abiathar, Achimelechs son, hvil-

ken, då Saul lät döda alla presterna, slapp undan

och flydde till David, se 1 Sam. 21 och 22 Cap.;

fkmr i N. T. Mc. 2: 26 ss. öfversteprest st. fa-

dren (se het).

1



2 Wfakrpi,

'AfitÄnuij, rf, rj Abilene, ett landskap i trakten af

Libanon, så kalladt af hufvudstaden Abila 1. Abela,

som låg i Coele-Syrien NV. från Damascus ocli

icke bör förblandas med Abila i Decapolis; hörde

enligt Le. 3: 1 till en viss Lysanias' tetrarcbi.

'Afiiooå, o indecl. (11!"QN ärans fader) Abiud, Zeru-

babels son. Mt. 1: 13 (Ms),

Wfipaäp. 0 indecl. (ursprungl. P^K hög 1. upphöjd

fader, sedermera DrH2K fader för mycket folk)

Abraham, son af Thara, Israeliternas bekante stam-

fader (se Genesis) Mt. 1: 1 al.

urjijacwz, ov (d 1, fioaa<K == ftu&öz och fiädoz

botten, djup) bottenlös; rj
äfi. se. yojpa den bot-

tenlösa orten, afgrunden, de dödas rike = 'PitW

1. aorf Rom. 10: 7; men äfven = yéevva (hkt

se), Lc. 8: 31 al.

'Ayafioz, ou, 6 (22J7 älska) Agabus, eii annars obe-

kant christl. profet, s. Act. 11: 28 förutsade en

stor hungersnöd öfver hela verlden, och Act. 21:

10 Apost. Pauli fångenskap. Beggedera inträffade,

den förra i Claudii fjerde regeringsår d. ä. 44 e.

Chr. i synnerhet i Judaeen, den sednare år 59.

ä.yu.ftoepyéto, 1. -0'jpyéoj (äyattöz, epyov) göra godt,

förrätta goda verk, bevisa välgerningar 1 Tim.

6: 18, Acta 14: 17.

dyadoTzotico, -qaa (åya&OTZOiös) göra godt både abs.

och med -tvä emot ngn, Mc. 3: 4 al.; äfv. göra

1. handla rätt
( )( äpapzävco) 1 Petr. 2: 20, upp-

fylla sina pligter mot öfverheten 1. vara laglydig

1 Petr. 2: 15 (scil. 6päz).

ä.yado-otia. a-, 7] (fgde) god gerriing, (christlig)

dygd; plur. 1 Petr. 4: 19 (vårt förtröstansfulla

öfverlemnande åt Gud får ej vara förehadt med

sorglös tröghet, utan måste åtföljas af en rastlös

utöfning af christliga dygder).

åfadottoi/k, öv (följ., Tzotéto) som gör godt, väl;

som uppfyller sina pligter emot öfverheten. lag-

lydig 1 Petr. 2: 14. i

äyoMöc, 7], öv (ayauat högt akta, högakta, af äyav

högligen af äyw. liksom vehementer af vcho)

god, duglig, utmärkt i sitt slag, förträfHig ss. Joh.

1: 17; ädel, rättskaffens ss. Mt. 5: 45 al., väl-

görande, nådig, mild, vänlig Titi 2: 5; om saker:

god, s. har högt värde ss. Rom. 7: 12; neutr.

sing. ss. substant. fördel, skatt, neutr. plur. för-

delar, gods, egendom; Koin. 14: 16 xar e^oyi
t
v

- Guds rike (se 17 v.i.

uy</.ih>')pyé«). se äyafloepyéto.

åyd-r,

f åyaDcoaövfj, rf, /] (egl. st. åyeSoaovr) af dya-

Möz) godhet, förträfflighet, välgörenhet, Rom. 15:

14 al. (N. T. ord).

äya/Maotz, ewc, r
f

(följ.) fröjd, i synu. stor och

högljudd, jubel Luc. 1: 14 al; eXatov äya/ltä-

oew<; Hebr. 1: 9 glädjeolja (»smörjandet med

glädjeolja» Ps. 45: 8 sker till den konungsliga

brölloppsmåltiden, livarom i Ps. talas; dermed

skildras den högsta salighet, till hkn Chr. på sin

brölloppshögtid Mt. 22: 2 blifvit upphöjd).

-j- d.yo.),hdto, aaa Lc. 1: 47, vanl. dopat, utropat,

aaäprjv. dihjv, äoftrp (d.yä.ÅÅopat exsulto af äyav.

äXXopat) hoppa af glädje, högligen glädjas, fröj-

das med partic. Act. 16: 34 öfver att hafva satt

sin förtröstan på Gud (och derför obekymrad om

följderna af sin handling, nembn i afseende på

Paulus och Silas), absol. Mt. 5: 12 al., töj Tzveu-

. part Lc. 10: 21 i andanom, éiÄz ztvt Lc. 1: 47

öfr ngn, ev ztvt Joh. 5: 35 (snarare »i dess sken»,

»omgifna af dess ljussken», än »åt dess sken»);

ev oj (scil. xatpw eayäzcp) äya)ltdo#e (st. -dae-

oije) 1 Petr. 1: 6 på hvilken J skolen fröjdas;

c£s ov äprt — äya/Jtäafte 1 Petr. 1: 8 i afse-

ende på hkn J, ehuru J nu icke sen, utan (blott)

tron, skolen fröjda eder.

äyapoz, ov (d 1, yd.p.oz) ogift 1 Cor. 7: 8 al.

d.yavaxzéco, r>oa (äyav högligen, axzatvco vara i

rörelse, trol. beslägtad med ä.xzy. strand, der vå-

gorna bryta sig, äyvupt bryta) vara i häftig rö-

relse, svallning i synn. till det inre, vara otålig,

uppbragt, missnöjd ttsoi ztvo- Mt. 20: 24, Mc.

10: 41 öfr 1. pä ngn; abs. Mt. 21: 15 al.; med

ort Lc. 13: 14.

äyavd.XTY/criz. jwc. i/ (fgde) ovilja, harm, förtrytelse,

missnöje 2 Cor. 7: 11.

äya-ä<o. rjxa. r
t
aa: Tj&Tjaopat, rjpai (äyapat, se

dya/i/k) akta högt, älska, kärleksfullt behandla 1.

bemöta, hafva kär ztvä Mt. 5: 43 al. ; tycka om,

eftersträfva Tt Le. 11: 43; hafva kärlekslängtan

efter ngn ztvä. 2 Tim. 4: 8; dy. dydrrqv -tvä

(accus. pers.) Joh. 17: 26, Eph. 2: 4 omfatta

ngn med kärlek 1. hysa kärlek till ngn.

ä:ydzrr rf. q (se fgde) kärleksbevis, kärlek, abs. van-

ligen till nästan; ij dy. zoo Oentj (genit. subj.)

Bom. 5: 3, 8: 39 al., Xou Rom. 8: 35 al. (ss.

hos Paulus alltid dy. Beoo och Xou äro genit.

subj. — till oeh med 2 Thess. 3: 5; deremot hos

andra af de heligs författarne ofta genit. obj.) så

oek r
t

dy. r^v -ve''jpazo- Rom. 15: 30 den kär-



lek s. den H. Ande ingifver; ol pev é$. dyan-qc

sc. övtez Phil. fe 16 de älskande {scil, xbv X.

x7]puooo'JGiv)
?

eyeiv dy. sy uvt 1 Joli. 4: 16

hafva kärlek i ngn (lika constr. med euooxetv ev

xtvi); plur. kärlekmåltider i den apostoliska tiden

Jud. 12; upphofvet till dem finner man Act. 2:

43 ff. — de bcstodo i gemensam spisning, hkn

de förmögnare bestodo och hvari de fattigare del-

togo; vid slutet af måltiden begicks H. H. Natt-

vard, som beseglades med syskonkyssen, ftkfjpa

äyiov 1. äfänvjs.

dyanrjxiK. yj, ov adj. vble (af äyaTcäio) älskad, dyr,

kär Mt. 3: 17 al. ; dy. &eod Guds älskling 1. äl-

skad af Gud, äfn utan Oeoo 1 Tim. 6: 2; dy.

xivi 1 Thess. 2: 8 kär för ngn.

'Ayap, i) indecl. ("13 H, stam. betyder i Arab. fly,

lemna fäderneslandet, hf hedschra i= Muhameds

flykt — den flyende) Hagar, en -^Egypt. slafvinna

hos Sara (se Genes. 16 och 21 Cap.); tages

allegor. Gal. 4: 24 ff. st. det Sinaitiska förbun-

det; men "Ayap, betyder ock sten på Arab. och

Araberna kallade berget Sinai Hagar, Gal. 1. c.

| dyyapeåco. euaw. eoaa (af pers. ursprung — uy-

yapoc; ett ridande bud; dylika funnos på hvarje

station (målet för en dagsresa) i hela Persien, för

att skyndsamt befordra kongl. budskap) eg. vara

en äyyapoc; emedan nu dessa kongl. bud eller

courirer fingo i och för sin tjenst taga i anspråk

både menniskor och kreatur och livad som helst,

så uppkommer betydelsen af tvinga, nödga xivd.

pihov Mt. 5: 41 ugn (till att gå) en mil, xivd

8xi Mt. 27: 32, Mc. 15: 21.

dyyetov, «y, xo (äyyoz) förvaringsrum, kärl Mt.

13: 48, 25: 4.

dyye?ua, ac, (se följ.) budskap, bebådelse, under-

rättelse 1 Joh. 1: 5; äfn bud, befallning 1 Joh.

3: 11.

féffieÅQC, ou, b (dyyéÅÅco, fram- 1. öfverföra ett bud-

. skap, förkunna) eg. bud, budbärare, sändebud Mt.

11: 10 al., engel (så kallas församlingens lärare

Apoc. 1: 20 al.) 6 noitöv — <pÅ6ya Hebr.

1: 7 Han s. gör sina englar till vindar och sina

tjenare till eldslåga (denna ordställning är den

enda rätta — meningen är, att han begagnar

englarna till sina ärenden, men icke numera So-

nen), skyddsengel Mt. 18: 10, Act. 12: 15 (tron

på sådana uppkom efter Babyl. fångenskapen) —
Englar voro med vid lagens utgifvande se Act.

7: 38. 53, Gal. 3: 10, Hebr. 2: 2; dcd rob? dyy.

äyiot; 3

1 Cor. 11: 10 för engiarnes skull d. v. s. för att

icke misshaga englarne (s. voro närvarande vid

gudstjensten); dyy. enxd Apoc. 8: 2 äro väl —
dpyd.yyeXoi (hkt se). Anm. en classification 1.

rangordning bland englarne fkmr på flera ställen,

måhända dock fullständigast Eph. 1: 21, Col. 1: 16.

dyyo<z, £Y?c, to (besl. med dyyoj, ang o, ängsla, till-

snöra) kärl, fat
[|

Tisch. (Jod. Sin. pro dyyelov Mt.

13: 48. %

äye eg. imperat. (af äyaj) age! rör på dig! upp!

välan! Jac. 4: 13, 5: 1.

dyéÅYj, qc. yj (d.yco dritVa) drift, hjord Mt. 8: 30 al.

f dyeveaXoyrfos, ov (d. 1, yevzaloyéto) utan slägt-

register, hvars slägtledning är obekant; om Mel-

chisedek Hebr. 7: 3. Så väl detta epithet, som

de öfrigc i versen syfta på det eviga prestadöme,

s. först i honom förebildligt, sedan i Christo vä-

sendtligt i en mensklig person uppenbarat sig på

jorden.

dyevrjs, éc (d 1, yévoo) utan börd ( )( eöyevrji;), af

låg börd, oädel 1 Cor. 1: 28.

uycdCoj, aaa; aapac, dadyv (fiyioq*) helga, inviga,

rena (eg. afsöndra från det allmänna bruket och

inviga åt en högre tjenst); inviga, bestämma, för-

ordna (till Messias) Joh. 10: 36, inviga sig (att

offras) Joh. 17: 19; bevara från befläckelse genom

synd o re yäp u:yidZcov Ttd.vxez Hebr.

2: 11 ty både den som helgar (genom sin offer-

död borttager de sinas synd ocli meddelar dem
kraften af sin lydnad) och de s. helgade varda,

äro alla af en (fader — af honom födde — hans

barn); dy. ev prjpan Eph. 5: 26 helga genom

ordet (Evangelium); hålla helig, vörda 1. frukta

ss. helig _1 Petr. 3: 15; pass. helgas, blifva helig

1. ren dia 6eoH xat évzeu$ecog 1 Tim. 4: 5 ge-

nom Guds ord (neml. som förekommer i bönen)

och bönen; rjytdadrjre 1 Cor. 6: 11 J blefven

(från ohelige, som J före dopet voren) helige (i

det J dgm att J undfiugen xr,v ocopeäv rou dycov

Tiveopaxoz försattens i den christliga lefnadsför-

fattningen).

d~ycaap.bg. ou. b (fgde) heliggörelse, helgande, hel-

gelse 1 Cor. 1: 30 aZ,; helighet, ss. följden af

helgelse, 1. det genom helgelsen uppkomna till-

stånd Kom. 6: 19. 22 al.

äytos, a, ov (sannol. af äCopac, frukta, vörda) vörd-

nadsvärd, helig, sacer (s. icke får ohelgas) dy.

dtadrjxrj Lc. 1: 72, xdrroc äy. Mt, 24: 15 =
templet; helgad (åt Gud invigd) Mt. 4: 5 al.,



4 äyiö-rr^

to dy. stiftshyddan, mellersta afdelningen i Temp-

let äfn kallad axrjvfy
fy

npojTTj Hebr. 9: 2 det

främre tabernaklet 1. ä.yta (sanda), Hebr. 9: 8.

12. 24 kallas ock det i himlem, s. motsvarar det

aldraheligaste i det jordiska templet, d. v. s. Guds

thron, zä åyta; äfn beigedomen i allm. to äy.

xoapixöv Hebr. 9: 1 den verldsliga 1. jordiska

helgedomen = templet; TÖ äy. betyder ock xaT

s$o%rjv Mt. 7: 6 »min lära»; rå äyia dytatv sanc-

tum sanctorum det aldraheligaste Hebr. 9: 3. —
I N. T. kallas de christna äytoi helgon, invigda

(eg. från hednaverlden afsöndrade. — I analogi

med G. Test. t£M"lp torde man härvid snarare

böra taga äy. i theokratisk mening om den christl.

kyrkliga invigningen än om sedlig helighet, eme-

dan alla höra dertill, äfven de lastbara); — helig,

ren, obesmittad #uma äy. Rom. 12: 1, svTolfy

dy. 2 Petr. 2: 21 (se svtoXt)); helig, sanctus

Mc. 1: 24 al., nvsupa äy. Spiritus Sanctus, den

H. Ande, äy. ypacpai Rom. 1: 2 G. T:s heliga

skrifter.

äywT-qq, rjToc,
fy

(fgde) helighet Hebr. 12: 10.

f åytwouvr], 7]<z, fy
(äytoz) = fgde, 2 Cor. 7: 1,

1 Thess. 3: 13, xavå nvsupa äyta>a6vr]<z Rom.

1: 4 efter helighets anda d. ä. till sin gudomliga

natur.

dyxdXrj, 7jc, fy
(äyxos, rå böjning, vinkel, armbåge

af äyvupt bryta, böja, kröka) armbåge, arm Lc.

2: 28.
*

äyxtorpov, oi>, to (besl. med äyxoz se fgde, äfnsom

åyxuXos krokig och följ.) krok, hulling, metkrok

Mt. 17: 27.
*

äyxopa, ac,
fy

(besl. med äyxoq, se dyxdXrj) ankare,

hake, ancona, Act. 27: 29 al. äfn metaph. Hebr.

6: 19 (se xuTatpsuyco).

äyva<po$, ov (d 1. yva<ps'K) eg. ovalkad, ny Mt.

9: 16, Mc. 2: 21.

dyvsta, ac,
fy

(uyvsuco vara ren af äyvds) renande,

renhet, fläckfrihet, oskuld, tuktighet, kyskhet 1

Tim. 4: 12, 5: 2.

dyviZco. exa, taa; tapat, taörjv (uyvoc) rena, helga

i yttre och inre mening, ystpac; Jac. 3: 8 helga

sitt handlingssätt, xapdias ibid. om det invärtes

renandet, tpuydq 1 Petr. 1: 22, dyv. éauTo6<z

Joh. 11: 55 (har afs. på de af lagen bestämda,

efter graden af de levitiska föroreningarne ganska

olika, reningsbruken — tvagningar, offer o. s. v. —
lika man före en högtids början fulländade, för

att lagligt ren kunna fira högtiden; till den un-

åyopd^w

dan vallfärdade de till Jerusalem än längre, än

kortare tid före festen); pass. rena sig, företaga

de bruk s. voro stadgade för den, som gjort ett

löfte (suyfy) hkt se), blifva en nasiré Act. 21: 24,

26, 24: 18.

dyvtcrpoz, ou, o (fgde) renande, rening, nasireat Act.

21: 26.
'

dyvosay, rj<ra (d 1, lyvwv af ytvojoxco) icke känna

1. veta, icke inse 1. förstå Mc. 9: 32 al.; vara

okunnig om Tt Act. 17: 23 al., nspt tlvos 1 Cor.

12: 1, sv revt 2 Petr. 2: 12 i 1. i afs. på ngt;

äyvowv ovetande, af okunnighet, dyvooupsvo<; icke

känd, obekant Tivt för ngn.

äyvorjpa, aroc, to (fgde) eg. det icke kända, okun-

nighet, oförstånd, förseelse, misstag, synd Hebr.

9: 7. ©
äyvota, ac,

fy
(äyvoéco) okuunighet, oförstånd Act.

3: 17 al.

åyvoz,
fy,

öv (se äyioz) vördnadsvärd, helig, ren,

oskyldig rö5 npdypan 2 Cor. 7: 11 i afs. på

ifrågavarande sak, äfn al.; obefläckad, kysk Tit.

2: 5, 2 Cor. 11: 2, 1 Petr. 3: 2.

åyvÖTrjs, t]to<:,
fy

(fgde) renhet (sedlig, morum in-

tegritas), kyskhet 2 Cor. 6: 6.
*

dyvä>z adv. (af dyvoq) rent, i ren afsigt Phil. 1: 17.
*

äyvoiota, ac,
fy (« 1, yvebate;) okunnighet, obekant-

skap, bristande insigt (uti den Christna lifsprin-

cipen) 1 Petr. 2: 15, äfn 1 Cor. 15: 34 (om Gud).

dyvwaroq, ov (« 1, yv(oo~U(K) obekant, okänd, dyvd>-

otw 9sw Act. 17: 23 (se under 'A&fyvat).
*

dyopd, ac,
fy

(dystpeo, samla af äyco föra tillsam-

man) l:o) samling, folksamling (fkmr ej i N. T.)

2:o) stället derför, samlingsplats, torg Mt. 11:

16 al.; i afs. på dyopd Act. 17: 17 se 'A&fyvat.

3:o) hvad derpå finnes, torgvaror, lifsmedel, un

äyopäq oöx saätoumv Mc. 7: 4 de äta icke från

torget 1. af torgvaror — anm. torgen begagnades,

utom till försäljnings- och samlingsplatser, äfven

till offentliga ärenders afgörande t. ex. Act. 16: 19.

dyopdCco. dam, aoa; dopat, doftrjv (fgde) eg. vistas

på torget (för att köpa), köpa Tt Mt. 27: 7 ngt,

Ttvt Mt. 25: 9 för ngns räkning, Tt Ttvoc Mc.

6: 37 ngt för ett visst pris (priset uttryckes äfn

med ex Ttvot: Mt. 27: 7); fri-, åter-, lösköpa (sä-

ges om Chr., som genom sitt blod lösköpt oss

ur syndens och dödens fångenskap) 1 Cor. 6: 10,

Ttprji; 7: 23 för ett pris (nembn Christi blod),

d~6 Ttvoz Apoc. 14: 3, 4 oo och frälsa — dess-

utom märkes 2 Petr. 2: 1 (om en husbonde, Chr.,



åyopaloq

som köpt 1. förvärfvat sig mskna till sina genom

erläggande af köpeskilling — sitt blod), dy. XP°~
aiov Apoc. 3: 18 (neml:n för intet och utan pen-

ningar Es. 55: 1).

dyopdcoz, ov (dyopd) som är på torget 1. i folk-

församlingen ss. i] dy. sc. i]fiépa rättegångsdag,

dyscv dyopaious Act. 19: 38 hålla rättegångs-

dagar; ss. subst. hökare, krämare, i allm. den som

är på torget, plur. torgfolk i elak mening, torg-

1. dagdrifvare, gatstrykare, pöbel Act. 17: 5.

dypa, «<r, fy
(besl. med dysipco se dyopd och dypåt;

— vildt) jagt, fångst, fiskfångst Lc. 5: 4. 9.

dypappatos, ov (d 1, ypdppd) utan kunskaper 1.

lärdom, olärd obildad Act. 4: 13.
*

dypaoÅéto (dypo<z, adXij) bo på fältet 1. landet, i

synn. vistas 1. tillbringa natten under bar himmel

Lc. 2: 8.
*

dypeuo). eucra (dypa) jaga, genom jagt fånga, transl.

fånga (genom ord), snärja Mc. 12: 13.
*

dypcéÅacoc, ov (folj., éXata) af ett vildt oljoträd

Rom. 11: 17; äfn subst.
<y dyp. vildt oljoträd

Rom. 11: 24.

dyptos, a, ov (dypåt;) agrestis, ute på fältet lef-

vande. vild ()( fypzpoc; tam), pék dyp. Mt. 3: 4,

Mc. 1: 6 (se pék); säges äfn Jud. 13 om vågor,

vilda, rasande, uppbrusande, men äfn ouppodlade,

öde = epyp.o<:; (i förra fallet uttryckes blott,

att vågorna äro så höga, att de öfverskumma

stranden — i sednare betecknas dermed Irrlärar-

nes ofruktbarhet).
'

Aypimrfxz, a, 6 (lat.) Agrippa, (se 'Hpwdyz N:o

4 & 5).

dypoz, ou, o (dyelpoj, se dyopd) ager, åker, fält

(s. odlas och besås) Mt. 13: 24 al.; fält, öppna

fältet ( )( hus) Mt. 6: 28 (äng) al; ( )( stad) i

synn. i plur., landsbygd, landtgods, gårdar, byar

Mc. 5: 14 al.

dypunvéo) (qsi dypeueiv unvov jaga bort sömnen)

hålla sig vaken, vaka, vara sömnlös i N. T. mest

trop. vaksam, uppmärksam Mc. 13: 33 al., etc re

Eph. 6: 18, unép nvos Hebr. 13: 17.

dypunvea, «c, <y (fgde) sömnlöshet, vakande, »vakor»

plur. 2 Cor. 6: 5, 11: 27.

äyoj, ä$co, rjyayov, dy&ijaopai, rjyttyv föra Lc.

22: 54 al, hafva med sig Act. 11: 25, 21: 16

al. tillföra Act. 13: 23 al, leda, drifva metaph.

Rom. 2: 4 al, framföra 1 Thess. 4: 14 al. äfn

inför rätta ém riva Mt. 10: 18 al; fira, hålla,

begå Mt. 14: 6 al, Tpkfjv zauT7]v dyec sc. o

åywvit^op.ai 5

'löpaijk Lc. 34: 21 är detta den tredje

dagen s. Israel firar; inträns, färdas, gå Mt. 26:

26 al; pass. drifvas xivi Rom. 8: 14, Gal. 5: 18

af ngn 1. ngt (d. ä. i sin inre och yttre lifsverk-

samhet bestämmas.) — dessutom märkes yyayev

rw 'loparjX acorrjpa 7. Act. 13: 23 (hvarvid man

tagit till hjelp låta framkomma 1. uppstå,

uppväcka — och vulgata har ock ijyeips, men

det betyder helt enkelt) han tillförde Israel JEsus

ss. frälsare (Messias) — dyovzez nap' w £evc-

crttwpsv Mvdocovi Act. 21: 16 kan genom at-

traction upplösas antingen dy. Mvdawva 7tap' <p

— — — hafvande med sig Mnason, hos hkn vi

skulle gästa (men detta förutsätter, att Mnason

händelsevis varit i Caesarea och blifvit vidtalad

att låta dem taga in hos sig i Jerusalem — hkt

väl var möjligt, men contexten gifver dertill in-

gen anledning) eller dy. Oy/iac) napä Mvdocova,

Ttap" <p hkn förde oss till Mn., hos hkn

vi skulle gästa 1. för att gästa hos honom (detta

synes vara riktigare).

dya>yi], iyc, ^ (fgde) förande, ledning, handledning,

uppfostran; men äfn inträns, uppförande, lefnads-

sätt 1. -ordning 2 Tim. 3: 10.
*

dyd)v, wvoz, b (dyco i betydelse af samla) samling,

samlingsplats; Grekernas samling till de 4 stora

kämpaspelen (Olympiska, Pythiska, Isthmiska och

Nemeiska), kämpaplats, vädjobana, stadium rpé-

yeiv dy. Hebr. 12: 1 currere stadium, löpa

en vädjobana (den christne föreställes ss. en kapp-

löpare, en stor skara af dem s. lupit förut och

segrat — se ll:te cap. — står ss. vittnen kring

skrankorna af banan, på hkn han löper och stär-

ker h:m med uppmuntrande tillrop; men kapp-

löparen har mycket s. hindrar loppet, hkt han bör

kasta ifrån sig för att blifva så mycket ledigare,

se öyxoz och tijTztpiazaxoz); kämpande, kamp

(ansträngning, anfäktning, lidande för Christi skull,

för Evangelii utbredande o. s. v.) Phil. 1: 30,

Col. 2: 1 — se vidare dywvcCopai. Anm. Paulus

begagnar ofta och gerna i sina bref uttryck, lånta

ifrån kämpaspelen, för att skildra de christnas

strid emot de andeliga fienderna).

dyajvia, <z<r, rj (fgde) kamp, själakamp, dödskamp 1.

-ångest Lc. 22: 44.

uycoviZopai, capat, (dyd>v) kämpa, täfla i synn. vid

offentliga spel; i allm. kämpa, strida Joh. 18: 36

al, anstränga, bemöda sig, vinlägga sig om med
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inpn. Lc. 13: 24, 'Jizip zivoz Col. 4: 12. — dy.

zbv dywva \ Tim. 6: 12, 2 Tim. 4: 7 kampa

den (för christna) förordnade, förelagda (iäflirtgs)

kampen, troskampen.

Wnäti. ö indecl. (S^X menniska, man at" vara

röd, äfti .skön) Adam, mehnfekbslägtéts ätamfäder;

med b éoyazoz 'Ad. 1 Cor. 15: 45 den siste 1.

andre Adam, menas Christus, hkn var mennisko-

slägtets stamfader i andelig mening (elc trveUfiff.

QoöTCOioi&v) liks. den förste b Ttpajzoc ävdpeoxoz

Ad. var det i lekamlig (etz 4"JXV^ Ccbeav), se

tor ölrigt den herrliga jemnförelsen Rom. 5: 12 ff.

ddunavoc. ov (d 1, 8a.Ttd.viq) utan utgift 1. kostnad,

ingenting kostande, do. rt&évat ro euayyé?uov 1

Cor. 9: 18 göra Evang. till ngt som ingenting

kostar 1. hvarmed ingen kostnad är förenad.

'Jddc, b indecl. ("Hl? räkna) Addi, fkmr i slägt-

registret Lc. 3: 28.

ddsÅ<pq, ij<z, fj (fem. af följ.) syster i köttslig me-

ning Mt. 13: 56 al., i andelig, christeudoms- 1.

trossyster Rom. 16: 1 al.

dd$Å<poc, oö, b (d 2 och dzl<p6z,i] moderlif) cou-

terinus, från samma moderlif, broder i köttslig

mening Mt. 1: 2 al., i andelig Act. 9: 30 al.

(så kallar ock Frälsaren sina lärjungar, så Apost-

larne sina läsare, och de christne hvarandra i all-

mänhet) — derjemte fkmr ordet om stamförvandt,

landsman, bekant, vän Mt. 5: 47 al'.; Anm. an-

gående oi ådeX(f o\ rop Kopioo (lika ganska mänga

äflats att göra till Frälsarens syskonbarn) är rät-

tast att antaga dem för söner af Joseph och

Maria, Frälsarens moder, alltså Hans bpnprjzopsz.

Ställen sådana som Mt. 12: 46. 47, 13: 55. 56,

tala ovedersägligt härför, liksom Act. 1: 14 inne-

håller ett slående bevis, att JEsu bröder böra

skiljas från lärjuugarne af samma namn, hka voro

lians syskonbarn.

dds'Å(fözrjZ. -fjzoz. ?j (fgde) broderskap i syun. det

christna, de christnas samfund, trosförvandUTiic,

brödeme — oc dfh/.tfoi 1 Petr. 2: 17, 5: 9.

udvjhtz, ov (d 1, d?j/.oc) otydlig, obestämd, oviss,

ourskiljelig (fwvrj 1 Cor. 14: 8 ljud 1. ton; osyn-

lig, förborgad, dold fivrjfxsia Lc. 11: 44 grillerna

(dock kan här »oigenkänlig" ganska väl användas).

d.dqtiizrjs . vjtoc. q (fgde) otydlighet, ovisshet, osä-

kerhet 1 Tim, 6: 17 (rikedomens).

ddq/.ojz. adr. (af ddq/.oz) otydligt, ovisst, med o\ iss-

het, utan visshet att uppnå målet) 1 Cor. 9: 26

(sril. zpiytov).

ådrjp.ovéw (d.dqp.cov ledsen, olustig af ddéco vara

mätt på en sak, ledsen vid den o. s. v.) vara

olustig, bekymrad, i ångest, ängslas Mt. 26: 37 al.

adifjc, <>'). i) (eg. == d.törjz af d. 1, sldov) den osyn-

lige, Hades, sedermera Pluton, underjordens gud.

I N. T. betyder det (Hades' boning) underjorden,

(skuggornas rike) de dödes vistelseort före yttersta

domen; är delad i paradiset och gehe?ma, den

förra de saliga själarnes hemvist i de högre re-

gionerna af Hades, den sednåre de osaligas i de

lägre (se Lc. 16 Cap. om rike mannen och La-

zarus), en föregående vedergällning eger redan der

rum, men den fulla först efter uppståndelsen;

nuXo.i aoo>j Mt. 16: 18 (se zuÅq) — uti phrasen

££C adou scil. olxov 1. dåpov (både hos Profauf.

och i N. T. Lc. 16: 23, Act. 2: 27, 31, dock

ej i Tisch. edit.) återkommer ordets ursprungliga

bemärkelse; äfn har man velat förstå Apoc. 6: 8

om dödsrikets (d. ä. helvetets) furste, dock onö-

digtvis. Luther öfversätter emellertid ordet öfver-

allt med helvete; meu detta är oriktigt, till och

med Lc. 16: 23.

docuxpezoc, ov (d. 1, dcdxptzoc adj. vble af ocaxpivco)

oåtskild 1. -skiljelig; som icke gör åtskillnad (på

personer), utan anseende till personen, opartisk,

oväldig Jac. 3: 17 (se Jac. 2: 4 o'j dcexptftqzs).
*

ddid.Xsi~zoz, ov (d 1, diaÄei-co) oafbruten, oaflåtlig,

oupphörlig Rom. 9: 2, 2 Tim. 1: 3.

ddia'Aet~zo)z, adv. (af fgde) oafbrutet, oupphörligen

Rom. 1: 9 al,

däirupdopiu., ac, 7j (d 1, ScacHscpco) oförderfvadt

tillstånd o. s. v.
|

d.iffyopio. Tit. 2: 7, likt se. >

d.dcxéco. qaco. qaa; rftrp (ddixoz) vara orättfärdig,

brottslig Act. 25: 11 al., göra illa, hafva 1. handla

orätt, orättvist behandla, misshandla, förolämpa

rivd. ngn Mt. 20: 13 al., ztvd zi ngn i ngt afs.

Acta 2ö: 10 '//. (1. tillfoga ngn ngn oförrätt),

sära, skada Le. 10: 19 al., förgripa sig på Apoc.

6: 6 (oljan och vinet blefvo troligen för deras

dyrhet oåtkomliga). Med. låta göra sig orätt, låta

sig förorättas i Cor. 6: 7; pass. förorättas, för-

fördelas 2 Cor. 7: 12, misshandlas Aet. 7: 24,

lida skada Apoc. 2: 11.

dbt/.qp.a. azoz. zö (.fgde) orättfärdig handling, föro-

lämpning, förbrytelse Aet. 18: 14 al.

ålfiixla, ac. q (följ.) orätträdighet xpizrjc zqc då.*~

ddtxoc Le. 18: 6 orättrådig domare, orättfärdig-



ädtxoc

het, elakhet, gudlöshet Lc. 13: 27 al., oförrätt,

förolämpning 2 Cor. 12: 13; trolöshet, oiy.ovop.oc;

och papcovdc; zrjc; dåtxcac; = dåcxnc; Lc. 16: 8, 9

otrogen, trolös; osedlighet (immoralité) Kom. 1:

18, Rom. 1: 29 är ddixia genus och de öfriga

lasterna species deraf.

ddixoc;, ov (« 1, åixrj) som icke är sådan han bör

vara, oriktig, orätt beskaffad, orättvis med infin.

Hebr. 6: 10, orättfärdig, ond, ogudaktig Mt. 5:

45 al.; otrogen, trolös Lc. 16: 10 ( )( Ttiazöq);

med ädixoi (= dpapzcuÅoi Mt 26: 14 al.) me-

nas 1 Cor. 6: 1 heduingarne, hka äfn kallas äiu-

otoi i 6 v.

dåtxcoc;, adv. (af fgde) orättvist, oförtjent 1 Petr.

2: 19. \

' Aåpeiv, b indecl. fkmr hos Tisch. Cod. Sin. i slägt-

registret Lc. 3: 33 ss. Aminadabs fader.

ddoxipos, ov (d 1, åoxtpoc;) ogillad, förkastad, för-

kastlig Rom. 1: 28 (paronomasi med oöx édoxi-

paaav i samma vers), oäkta (christen) 2 Cor. 13:

5. 6. 7, som icke håller profvet 2 Tim. 3: 8 (icke

profhaltig), oduglig Tit. 1: 16 izpöq zt för 1. till

ngt äfn Hebr. 6: 8, ovärdig belöning 1 Cor. 9: 27.

d.åoÅos, ov (å 1, dbXoc;) svekfri, ren, ouppblandad,

oförfalskad ad. ydXa 1 Petr. 2: 2 oförfalskad

mjölk d. ä. det genom inga kätterska mskoläror

förfalskade Evangelium.
*

3

AdpapuTTfjv<K, 57, 6v Adramyttenisk, från Wdpa-

pézztov 1. -ecov, Adramyttinm, en sjöstad i Mysien,

Atheniensisk coloni. Staden gaf namn åt viken,

bredvid hvilken den låg — fkmr Act. 27: 2.

'Adpiac, ou, 6 scil. novzos, Adriatiska ha/vet, i in-

skränkt mening — Venetianska viken, i vidsträck-

tare = hafvet emellan Grekland och Italien, i vid-

sträcktaste = hafvet emellan Italien, Grekland och

Africa, så Act. 27: 27.
*

ddpözrjc;, rjzo!?, iq (ådpoc; fullt utväxt, mogen, stor,

stark, sämst, med ddcvéc riklig af ädfyv satis)

full mognad, ötverflöd, ymnighet (af milda gåfvor)

2 Cor. 8: 20.
*

dduvazéco, r)ato (följ.) vara oförmögen, icke kunna

1. förmå: i N. T. imperson. dd. zivi Mt. 17: 20

det är omöjligt för ngn, äfn rto.pd zivt Lc. 1: 37.

dduvazoc;, ov (d 1, duvazbc;) som icke kan 1. är i

stånd, oförmögen, vanmäktig, svag, kraftlös tw<t

nom Act. 14: 7 lam i fötterna, svag i tron Rom.

15: 1; som icke kan ske, omöjlig, dduvazov fieri

non potest, det är omöjligt med infin. Hebr. 6: 4

al., Tcapd ztvi efter ngns omdöme, i ngns ögon

årjp 7

Mt. 19: 26 al.; neatr. användes substant. ss. zb

dduvazov zou vbpou Rom. 8: 3 lagens oförmåga,

hd lagen icke förmådde, zb do. ao.pxöc;

är apposition till följande nominativ: hela versen

lyder i öfversättning sålunda: »ty derigenom att

Gud sände sin Son i gestalten af ett syndigt kött

(syndig menniska) och för syndens skull (d. ä. för

att förstöra synden), fördömde Han synden i köt-

tet (tillintetgjorde Han syndens herravälde i men-

niskonaturen), hvilket var omöjligt för lagen i det

den var kraftlös genom köttet (genom köttets för-

vållande).»

adw ctr. pro deidco sjunga wdqv Apoc. 5: 9 en

sång al., ztvi Eph. 5: 19, Col. 3: 16 till ngns

ära, lofsjunga, prisa ngn.

dei, adv. temp. alltid, städse, alltjemt Mc. 15: 8 al.

dezoc, ou, /] (dw, drjpi, blåsa, storma) örn, för dess

vindsnabba flygt Mt. 24: 28 al.
; på detta ställe

och Lc. 17: 37 menas troligen asgammen, vul-

tur percnopterus, emedan örnen afskyr as.

ö.Qupoc;, ov (d 1, Cyprj) osyrad, söt zä ä£. (scil.

ispd) sötebrödshögtiden äfn i] eopzrj zwv d£ Lc.

22: 1 = Tida/a Mt. 14: 1; under Påskdagarne

1. sötebrödsdagarne al VjpApai zcov ä£upa>v Lc.

22: 7 al. fick icke finnas ngt syradt bröd i huset,

utan hvarje vinkel och vrå undersöktes noga, i

stället måste Isr. äta osyradt 1. sött bröd till

minne deraf, att utgången ur JEgypten skedde

så hastigt, att de icke fingo tid att syra sina de-

gar Exod. 12: 34; metaph. oblandad, ren, helig,

syndlös 1 Cor. 5: 7 (om de christna ss. afdöda

synden genom dopet, jfr Rom. 6: 2 ff.), d^upa

scÅtxpcvscac; v. 8 renhetens sötma.

'A^wp, o indecl. ("HJ? hjelpare) Azor, Eliakims son

Mt. 1: 13, 14.

"ACcozoz, ou, i] C*n"U.'itf furste af vara stark)

Asdod, en af Philisteernas 5 furstestäder och säte

för Dagons dyrkan, 270 stadier = 4i Svenska

mil norr om Gaza något inåt landet, Palestinas

gränsfästning mot yEgypten och således nyckeln

till detta land; hade att utstå många hårda be-

lägringar och blef slutligen förstörd af Jonathan,

men åter uppbygd af Rom. fältherren Oabinins

och sedan hörde den till konung Herodes, som i

sitt testamente skänkte den till sin syster Salome.

Diaconus Philippvs predikade här Evangelium Acta

8: 40. ©
årjp, dépoc;, b. äfn rj hos prof. författare (d(0, drjpt



8 å&avaaia

blåsa, andas, utdunsta) dunstkrets, nedre luftkret-

sen ()( dtttrjp), luft; dépa dépsiv 1 Cor. 9: 26

träffa, slå luften (och icke motståndaren), hugga

i vädret, slå miste; et? åépa ÅaÅetv 1 Cor. 14: 9

prata i vädret, tala utan nytta; drjp utgör terri-

torium för dämonernas välde Eph. 2: 2.

dftavaoia, ac, ^ (d&dvaroe, ov odödlig af d 1, bd-

vazoz) odödlighet 1 Cor. 15: 53 al.

dftéptzoz, ov (d 1 ,fté/u<;, tiepiozoi; r] lag, rätt af

ziörjpi) olaglig, orätt, otillåtlig, oloflig Acta 10: 28;

brottslig, stridande mot den Gudomliga la^en,

hgm Guds heliga lag kränkes, gudlös, skändlig,

hednisk 1 Petr. 4: 3.

ä&soc, ov (ä 1, 9si'k) utan Gud, gudlös, öfvergif-

ven af Gud; i sista bemärkelsen troligen Eph.

2: 12.
*

ä&sapos, ov (deapKK, b stadga, lag af rUhjfit) lag-

lös, orättrådig, brottslig 2 Petr. 3: 2, 2: 17.

ditszéco, ijöco, rjoa (a#eroc icke satt, ogiltig af d 1,

#ez<K adj. vble af zcftypc) göra ogiltig, upphäfva,

afskaffa Mt. 7: 9 al., öfverträda, bryta martv Tim.

5: 12 sitt löfte, vopov Hebr. 10: 28; förkasta,

förakta Lc. 7: 30 al, b d&ezcöv 1 Thess. 4: 8

den som föraktar 1. förkastar (dessa förmaningar

till kyskhet och oegennytta), af- 1. tillbakavisa,

afslå, vägra sitt bifall xtvd Mc. 6: 26.

d&ézrjais, £ft*c, 7] (fgde) upphäfvande, borttagande

•nye dpapziac; Hebr. 9: 26, afskaffande Hebr. 7: 18.
1

Aftrjvai, a>v, al (af 'Attr/vy 1. -vä 1. -vata = Mi-

nerva, Athens skyddsgudinna: plur. kommer tro-

ligen deraf, att Theseus sammanslog flera af de

smärre kringspridda byarne till en stad) Athen,

grundad af Kéxpo<p (egentl. blott borgen, som

deraf hette Ksxpoma) eller rättare Orjasus, huf-

vudstad för Attica och den Atheniensiska frista-

ten, säte för grekiska eulturen under nationens

blomstrande period. Invånarne i Athen ansågos

för mycket nyfikna (Act. 17: 21) och särdeles

nitiska i afgudadyrkan (Act. 17: 16), hvarföre ock

staden var uppfylld af tempel, altaren och andra

helgedomar. Paulus besökte staden på sin andra

missionsresa (sc Flo-ulos) och höll på Areopagen

det bekanta talet (Act. 17: 22—31). I afseende

på det der förekommande uttrycket dyvdxjzw 8ew.

ät den okände Guden, till hvilkens ära ett altare

var uppfördt, torde följande böra meddelas: I

Athen funnos många sädana altaren (ftcouoi dviö-

vupot), hvilkas tillkomst förklaras på det sätt att

»vid större olyckshändelser, hvilka man icke kunde

aiyswi;

tillskrifva ngn bestämd Gud, blefvo, för att för-

sona den sannskyldige (vederbörande, rov npo/;-

Tjxovza) Guden, altaren uppresta, hka invigdes

dyvojozoj Gew och bestämdes till försoningsoffer

åt honom». — 'Ayopd Act. 17: 17 var det be-

kanta torget emellan Acropolis, Areopagen och

Pnyx och i grannskapet af detta torg låg azod

TtotxiXr]. — I afs. på Athens läge märkes, att det

låg vid norra stranden af Ilissus, en obetydlig

ofta uttorkad bäck och vid den södra af en ännu

mindre Cephissus, 40 stadier = § Sv. mil från

hamnen och hamnstaden ITetpateöz. Stadens om-

krets vid pass 174 stadier (nära 3 Sv. mil). Iu-

vånarnes antal i stadens mest blomstrande period

180,000, hka bodde i 10,000 hus 1. gårdar.
w
Aozu (så kallades Athen xaz' é$oyfjv) var genom

de § Sv. mil långa murarne (paypä zdyrj 1. axéhrj)

förenad med sina 3:ne hamnar: den sydligaste

(PdXrjpov, längre NV. Mouvnyta och vidare åt

NV. IJstpats6<r, hkn bestod af 3:ne vikar: Kdv-

ftapoc;,
'

'Acppoåiaiov (äfn IJecpacsåiz) och Zéa.

'A&yvatos (a), ov patron, (af fgde) Atheniensisk,

subst. Atheniensare 1. Athenare; Athenienska be-

nämndes vanligen 'Azzixi/ för att icke compro-

mettera 'A&7JV7], Minerva, som äfn hette
'

A&7]-

vaia. Act. 17: 21, 22.

dftÅéa», Tjaa (aW.oc b pro de&Åos — af uco andas,

flåsa — arbete, hvarvid man flåsar, tungt arbete,

kamp) inlåta sig i en täflingskamp, kämpa 2 Tim.

2: 5 (bis) — med en täflingskamp jemföres ofta

de christnas lefnadslopp.

äftfojois, $wc, yj (fgde) kämpning, kamp Hebr.

10: 32.
'

däpotCco, oiaoj
;
oiapat (dtfpdos, ov — d 2, Spooc

larm, sorl af ftpéouat låta skälla 1. ljuda — sor-

lande, ss. en folkmängd s. är samlad, deraf sam-

lad, församlad) samla, församla;
||

Tisch. Cod.

Sin. Luc. 24: 33. O
däupéco (uttopoz modlös, feg, försagd, s. fäller mo-

det af 6? 1, t}'j(wz) vara modlös, försagd Col. 3:

21 (genom en orättvis behandling blifva barnen

försagda och liknöjda ss. Bengel säger: »fractus

animus pestis j uventutis»). ©
dftcpoz. ov (d 1, ftipTj faststäldt straff, plikt af äéto,

zidrtfu) ostraffad, ostrafflig, oskyldig uc/ia Mt.

27: 4, d~o zivoc Mt. 27: 24 i ngt.

aqstoz, a, ov (o«Sf, acyik bock, get af dtaaco springa

fram, stöta till) af getj aly. déppa getskinn 1.

-hud Hebr. 11: 37.
'



uiyca/jK, ou. o (äyvutu bryta, «/?) strand, der hafs-

vågorna bryta sig, hafskust Mt. 13: 2 al.

AlyvTiTiotz. «. ov (följ.) JEgyptisk, ss. mbst. /Egy-

ptier Acta 7: 22 al.

ÉiyoTtxos. ou. r
t

(Hebr. jlf£ dwaZ;, öfre och ne-

dre ./Egypten) JEgypten; deltes vanligen af Gre-

kerne i 3 hufvuddelar l:o) Ö/ra iEg., fj ävco

ycopa i. o; «W« zvotw 1. BljftaU. 2:o) Mellersta.

yj fj.ezo.zu Aly. 1. 'Enzavop.'^. 3:o) Nedra, 7] xdzo)

Äiy. 1. JsAza. Nilen gjorde och gör genom sina

öfversvämningar landet särdeles fruktbart. Hufvud-

staden var Alexandria, se 'AÅéc-audjpeöf; fkmr Mt.

2: 13 pZwrVes, äfn yr) Äiy. Act. 7: 36 al.

dtdioz, ov (det) alltidvarande, evig Rom. 1: 20,

Jud. 6.

alådnz, (Jo?, »Se. "-y (kske af dl, sidov icke se upp,

skämmas, vara blyg) blygsel, blygsamhet, sede-

samhet 1 Tim. 2: 9, vördnad Hebr. 13: 28.

Aldioip, ottoc, o (actico bränna, co<fi 1. o(pt<: ansigte,

syn) egentl. solbränd, sEthiopier, från iEthiopien,

MöiotlIo.; dermed inentes det stora Africanska

landet ofvanför d. ä. söder om ^Egypten (ifrån

Syeue), s. innefattade det nuvarande Nubien, Kor-

dofan och Habesch, och af de gamle Hebraserne

vanligen kallades (hf nom. gentile "'ItMT

Jithiopier). Moderna NU och Astaboras, s. ge-

nomlöpa landet, bilda en ansenlig halfö, Meroe

(X2D), s. redan tidigt utgjorde en mycket odlad

stat och denna menas egentl. Act. 8: 27, se vi-

dare Kavodxq.
*

uma, azo^, to blod l:o) i egentlig mening Mc. 5:

25 al., dnéysadai zou m/x. Act. 15: 20, 29 af-

hålla sig från blod d. ä. ifrån att förtära blod,

detsamma är fuÄäoasö~dac zo atfia Act. 21: 25

eg. taga sig till vara för blod. 2:o) blodsutgju-

telse, mord sxyuvs.iv aip.a Act. 22: 20 al. ut-

gjuta blod, begå mord, zo atfia. zcvoz spyszac

sm riva Mt. 23: 25 ngns blod kommer öfr ngn

(denne sednare är ansvarig för den förres död),

sx^fjzsiv 1. sxdtxsiv zh oIp.u. zivoz Lc. 11: 50 al.

utkräfva ngns blod, hämnas hans död. 3:o) =
a7iépfj.a, semen vitale Act. 17: 26, plur. Joh.

1: 13 s. troligen har afs. på båda könens be-

blandelse. 4: o) Symed. menniska, aipa däwov

Mt. 27: 4, dexatov 23: 35 (grunden härtill är att

t) <puy'fj har sitt säte i blodet). 5:o) aapq xeti

mixa (011 "1^2) Hebr. 2: 14 mskn ss. anima-r ^ TT TT'
lisk varelse, i sitt naturliga tillstånd, en svag mska

Molander, Grek. Lex. t. N. T.

alpertxos

Mt. 16: 17 al., äfn svaga menniskor Eph. 6: 12.

6:o) om Christi blod, alpa. zou Xou Hebr. 9: 14

al, acpa zrjc; dcadyxr/Z Hebr. 10: 29 al., synecd.

Christi förtjenst = den fullkomliga tillfyllestgö-

relsen för verldeus synder genom lydnad, lidande

och död pluries.

f alpazsxyuo-ca, ac. vj (fgde sxyéco 1. ixyuvto) blods-

utgjutelse, ycopcz alp. oi> yivezai dasaic; Hebr.

9: 22 utan blodsutgj. eger icke förlåtelse rum.

(Denna allmänna tanke neml. om nödvändigheten

af en ställföreträdande tillfyllestgörelse för syn-

derna framställdes sinnebildligt genom djursoffren

— den stora sanningen vidmakthölls genom de

blodiga offren, men fullbordades först genom JEsu

offerdöd.)

f oxpopposoj (actia, och pooz flöde af psco) hafva

1. lida af blodflöde Mt. 9: 20.
*

Alvéat, oo, o ÅHneas fr. Lydda, som botades af

Petras Act. 9: 33. 34.

aivsatz, £<wc, v] (följ.) beprisande, lofvande, pris, lof,

åuala alvsastoz Hebr. 13: 15 lofoffer.

alvsco (aivflz) berömma, prisa, lofva zevd Lc. 2: 13

al., riva rtspi zivoz Lc. 19: 37 beträffande 1. för ngt.

aiviypa. azoz, zo (olviaoopm tala i gåtor af följ.)

gåta, mörkt tal, sv (Av. 1 Cor. 13: 12 (befin-

nande oss i en dunkel sfer af uppenbarelse).

alvoc, ou, o (sämst, med aio och alao. = fatum

af fari) tal, berättelse, fabel; i N. T. till ngns

fördel, beröm, lof Mt. 21: 16, Lc. 18: 43.

Acvwv. rj indecl. (p^"1

}? brunn, stor källa af pi?

källa) JEnon, ort och källa nära ZaXsifi (likt se)

Joh. 3: 23.
*

olpsGiz, sioz. ?j (aipsco) intagande, eröfring, (acpéo-

pai) val, det valda; i N. T. i synn. det valda

tänkesättet, skola, sekt (af sectari) s. följer en

bestämd philosoph. 1. religiös mening, Act. 5: 17

al.; säges både i god och ond mening, .vanligen

det sednare i Kyrkans sednare tider, kyrklig stri-

dighet, söndring 1 Cor. 11: 19 ungefär = ayiap. a. -.

faction Gal. 5: 20, kätteri diuoXsiac; 2 Petr. 2: 1

(s. förer till förderfvet, neml. det eviga).

o.cpszc^co, laa (cupszdq adj. vble af aips6p.ai, vald)

välja, utvälja Mt. 12: 18; äfn sluta sig till en

sekt i profgr.

aipsztxtK, "fji ov (fgde) hörande till en sekt, sekte-

risk, kättersk Tit. 3: 10 (som genom afvikelse

fr. Evangelii rena sunda lära uppväcker söndrin-

gar).

2



10 vlpéw

ulnéco taga; i N. T. brukl. blott i Med. o.ipéouai,

r/oofjiai, e\h'tpr
t
v. ei/Apr

t
v taga ut åt sig, välja,

utvälja Phil. 1: 22, 2 Thess. 2: 13: med päUov
hellre välja, föredraga Hebr. 11: 25.

aipco. åpoj, ?jpxa, Y
t
pa-, åpiHjjftopai, Vjpu.ru. ijpéhyv

(smdT. af deipco. af dijp) lyfta, upplyfta vijv yeipa,

vobs (i(fi)v2p.o6z, scil. åyxupaq Act. 27: 13 an-

kar; taga upp, höja, upphöja zijv ftvvijv, bära.

taga på sig (ok, kors, säng) Mt. 4: 6 al.; taga,

tillegna sig, bekomma, vinna, hämta, borttaga ZYjV

xÅeeda Le. 11: 52 nyckeln, räc &papvio.<: 1 Joh.

3: 5 synderna, fråntaga vtvås zc. vi ärra vivoz;

rödja ur vägen, taga bort, skafYa undan Mt. 24:

39 al., alp. éx péaoo. e medio t o lie re, éx pé-

aoo bad)v 1 Cor. 5: 2 skaffen bort ur eder krets.

— Dessutom märkes alp. zv]v (pufåv zivoz Joh.

10: 24 eg. upplyfta ngns själ, hålla den i spän-

ning 1. väntan, lemna ngn i ovisshet (neml. om

du är Messias 1. ej); rj xpiois aozou yjp&y Act.

8: 33 hans dom blef upphäfd = hans straff slu-

tades. Anm. häraf svnes, att alpio == Hebr; Nli'J

(se äfn dvaipéco).

uladdvopa.i. ija&åpyv (af duo varseblifva, märka,

höra; hf åia&co och aor. 2 fjO&optjV) med yttre

sinnen uppfatta, varseblifva, se, höra, känna; transl.

med inre sinnet, förstå, begripa, fatta Lc. 9: 45.

uiodrjaiz, £ft>C- Y] (fgde) varsebli/ning med det yttre

sinnet, men äfn med det inre Phil. 1: 9 (hkn

verksamhet uppfattar det goda och onda ss. så-

dant och bringar det till medvetandet).

ulad-rjZYjpcnv, no. zo (se fgde) sätt 1. medel 1. verk-

tyg för sinnet, .sinnesverktyg, sinnesförmögenher

Hebr. 5: 14.
"

alovpoxepdfyz, é? (aloypås) sniken efter slem vin-

ning, vinstsniken. vinningslysten 1 Tim. 3: (3) 8.

Tit. l: 7.

alaypoxspocb'. adv. (af fgde) af 1. för slem vinning

(= ulaypoo xépdoos X^piv Col. 1: 11) 1 Petr.

5: 2. é
alaypoAoyia. az. Yj (aioypoXoyétu föra skamligt, oan-

ständigt tal, af axaypoXöyoq af följ. och loyo<z)

skamlig* tal Col. 3: 8. ©
acayptk, «, 6v (atffyoc, vo fulhet. skam) fid, stygg

( )( xalöz), skamlig, skändlig, oanständig 1 Cor.

11: 6 al.

aiaypuzr^. fjZoz. f
t

(fgde) skamlighet. skändlighet,

vederstygglighet Eph. 5: 4.

aloyövvj. Y
t
z.

fy
(se aloypoz) skam, blygsel, blygd.

vanära, smälek Lc. 14: 9 ni. ; za xpuTzza. zr
t

-

odoyuvqs 2 Cor. 4: 12 skammens lönligheter d. ä.

hvad blygseln döljer, icke låter komma i dags-

ljuset; tov r
t

döqa. ev zfj alayövTi aozcov (scil.

écrzi) Phil. 3: 19 hka finna sin ära i det s. län-

der dem till blygd;
/}

alay. ZY
f
z yop.vozrjznz Apoc.

3: 18 (se yupvovr^); plur. Jud. 13 yttringar af

skamliga rustar, skamligheter, skändligheter.

alayuvii) (se alaypöz) göra ful, vanställa, skämma

ut, göra skamflat; i N. T. blott i Med. och Pass.

-uvopac, ovd^aopac, övfyv skämmas, blygas Lc.

16; 3 al., med infin. Lc. 1. c; blifva till skam 1.

blygd, komma på skam 2 Cor. 10: 8 (d. ä. så

skall det" visa sig, att jag icke kommit fram med

tomt skryt), ev vtvi Phil. 1: 20 i ngn punkt, ngt

hänseende; dizö vivoz 1 Joh. 2: 28 cv> varda till

blygd och bortstötas ifrån ngn.

a.lzéoj. ijato, rjxa. vjcra; Yjonpa.i yadpiqv, bedja, for-

dra, äska, begära vi 1. zivå ~apd zcvnc pluries 1.

ana ztvoc 1 Joh. 5: 15; med. bedja 1. begära

för sig vi 1. vtvd 1. infin. Act. 7: 46, Eph. 3: 13.

atZYjpa, azoz, zö (fgde) det begärda, ombedda, for-

drade, fordring, bön, begäran Lc. 23: 24, eyscv

za alv. a ffYjxapev ån' advou 1 Joh. 5: 15 er-

hålla det vi hafva bedt honom om; önskning

Phil. 4: 6.

alzia. a~.
:
q grund, orsak, anledning, sak, förhål-

lande Mt. 19: 3 al., xazå izdaav akiav Mt. V. c

för hvad orsak s. helst, di v]v alv. Lc. 8: 47 af

hkn anledning, et ouzcoz éaviy yj alzia — yovat-

x/k Mt. 19: 10 si ita se res habet. om det

förhåller sig så med man och qvinna (om de äro

så fast bundne vid hdra); skuld, beskyllning, före-

bråelse, anklagelse Mt. 27: 37 cd., ahiav ézicé-

peiv zcvoc Act. 25: 18 c rim en inferre, på-

börda skuld d. ii. anklaga för ngt (znözwv är

utelemnadt), alzia Öavuzoo Act. 13: 28 förbry-

telse s. förtjenar döden.

alzia.ua. aznz. zo (följ.) det angifna, angifvelse, an-

klagelse, beskyllning Act. 25: 7.
™

ulzcdop.ai. acrdprjV (alzia) angifva ss. grund, upp-

hofsman, skjuta skulden på, beskylla, anklaga l\om.

3: 9
||

Ttpoaivido/jiat hkt se.
"

a.lztoz. a. ov som är orsak till ngt (så väl i god

som elak mening — vanligen det sednare), vål-

lande, skyldig till. brottslig oödsv eöpiaxio aertov

sv VIVI Lc. 23: 4 jag rinner intet brottsligt hos

ngn, wjokv— /«r' aåvou ib. 14 v. har jag icke

funnit ngt brottsligt af det för likt J klagen



cclritofia

på honom, aczcov Bavdzoo ib. 22 s. fortjenar dö-

den; substant. b diztöz Hebr. 5: 9 auctor, upp-

hofsman, to atztov Act. 19: 40 orsak, grund.

alzkopa. azoc. to
j|
ahcapa Act. 25: 7, likt se.

'

alfvldios. ov (aicpvqi adv. oförutsedt af å 1, ccal-

vco) oförutsedd, oväntad, plötslig Lc. 21: 34.

1 Thess. 5: 3.

alfviduoc. adv. (af fgde) plötsligen i fgde Lc.

21: 34.
'

alypaXcoaia. «c, ^ (alyudÅojzoc) krigsfångenskap,

fångenskap i allmänhet; abstract. pro concreto

otypaXcozeoeiv alyp. Eph. 4: 8 göra (till) fångar

(naturl. sina fiender), si «f alyp. auväyst Apoc.

13: 10 om ngn samlar fångar — dock torde en

rättare läsning vara sc nc e?c dlyp. sc. 'jitdysi,

så att på begge ställen i denna vers bety-

der fångenskap, ss. Tisch. (Jod. Sin. har.

alypaXcoTsuco — följ., i phras. alyp.. alyp.a/.coalav

Eph. 4: 8 se fgde.
*

i alypa/uoTtCoj, la^Yjaopai (följ.) göra till krigs-

lange, lifegen, föra ngn fången Lc. 21: 24, zcvd

zivt Kom. 7: 23 taga ngn till fånge för ngns räk-

ning, göra ngn till fånge under ngn; zcvd 2 Tim.

3: 6 göra till sin fånge, fängsla (intaga) trop.

nav voYjpa 2 Cor. 10: 5 (se vå'/)p.a).

alyp.dlo)ZO<;. ov (alyp~fj lansspets 1. -udd — af åxYj

udd — synecd. lans, metaphor. krig och dlcoz6<:

adj. vble af uMaxop.ac fångas) lansvunnen, krigs-

fånge, i allm. fånge Lc. 4: 19.

alojv, covoc. o (del 1. alsv cov sc. ypövoq) asvum,

evig tid, evighet (ett ganska ofta förekommande

ord, hfre blott vid dess ovanligare bruk ställen

ur N. T. anföras) = D^i V; diz accovoz, drrb

zcov alcbvcov (eg. från verldsperioderna, sedan de

börjat), éx zoo alcovoq från evighet; etc zov

cdcövd, ek zouz al.. SiV zous al. zcov al. i evig-

het 1. evigheters evigheter, för evigt; äfn tid Tipo

-vvtoz zou al. före all tid Jud. 25 — från evig-

het; verld 1 Tim. 1: 17, Hebr. 1: 2, 11: 3,

verldsperiod, verldslopp, Ttph zcov al. före verlds-

periodernas början = från evighet; o.tz alöjvo?

Act. 15: 18 från förra tider — å<p Yjpepcov åp-

yakov Act. 15: 7. — I G. T. skiljes emellan

"•in öb)V och QblV, den förra == G. T:s,

den förmessianska, den sednare — N. T:s, den

eftermessianska tiden; öfverförd på N. T. är den

förra = den närvarande o al. ouzoz, o vl>v al,,

b al. tou xöapou Toåzou denna verldens tids-

UY.fVsfta 11

period, tiden före Messise andra ankomst; deremot

den sednare = den tillkommande b al. psXXcov.

ir.spyöp.svo<;. sxslvos o. s. v., tiden som börjar

med Messire andra ankomst t. ex. Mt. 12: 32.

Eph. 1: 21 al.; b evsazco: alcbv den instundan-

de, hvars inträdande begynner, tiden s. närmast

föregår Messire ankomst; aovzéXsia. tou auovo^ 1.

too alcovo^ zoözou Mt. 24: 3 al. c on summa-
tio saeculi, verldens slut (eg. slutet på den för-

messianska tiden, alltså gränsen emellan 2:iie verlds-

perioder, den tidpunkt då den gamla upphör och

den nya böljar, hvarföre det ock heter Hebr. 9: 26

aovr. zcov alcbvcov) — rå zéXrj zcov al. 1 Cor.

10: 11 ändpunkterna (sluten) af alla verldsperio-

derna (neml. före parusien); b alcbv tcov al. Eph.

3: 21 al. tidsåldrarnas tidsålder (betecknar den

med parusien begynnande eviga tidsåldern, alcov

uéXMov, hkn är tänkt ss. superlativum af tids-

perioderna), oi alcovsz tojv al. Gal. 1. 5 al. är

detsamma, men der är icke al. psÅÅcov tänkt ss.

enhet, utan ss. en rad af flere tidsperioder.

alcbvcoc. ov äfn 3 änd. (fgde) evig, utan början och

slut Rom. 16: 26; äfn evig blott a parte ante 1.

utan början ss. Rom. 16: 25, och blott a parte

post 1. utan slut plnries ; neutr. adverb. Phil. 15

evigt.

dxaäapcrla, «c (se följ.) orenlighet Mt. 23: 27:

(både vällust och girighet) 1 Thess. 4: 7; (väl-

lustig) orenlighet, otukt Rom. 4: 24 al.; Col. 3: 5

uppgifvas 4 former af okyskhet; orent motiv, oren

afsigt (ss. girighet, fåfänga o. s. v.) 1 Thess. 2: 3.

f åxa&dpvTjc, rjToz, yj (följ.) orenhet, orenlighet

Apoc. 17: 4, för hkt ord hos Tisch. Cod. Sin.

står rå åxd&apza.

åxdftapzos, ov (d 1, xaäacpco, xa§apo<;, obrukl. adj.

vble xa&apzos) orenad, oren (enl. Mos. lagen)

Act. 10: 14, Apoc. 18: 2, = profan (hednisk —
)( «pc) 1 Cor. 7: 14; oren, okysk Eph. 5: 5

äfn Apoc. 17: 4 (Tisch.); oren, ond rrvsupaza

dxd.Dapza. pluries.

dxacpéop.ac (se följ.) icke hafva läglig tid (sakna

tillgångar) Phil. 4: 10.
*

äxacpcöc;, adv. (af dxaipoz otidig, oläglig af d 1,

xatpöc) olägligt, i otid 2 Tim. 4: 2 (se s6-

xacpcéc}.

äxaxoc, ov (ä 1, xaxöc;) som icke vet af 1. anar ngt

ondt, oskyldig, menlös Rom. 16: 18, Hebr. 7: 26.

äxavb-a. /]<;. yj (o.xyj acies, ägg, udd, tagg) törne

Mt. 7: 16 al. ; plur. äfn törnefrön Mt. 13: 7.



L2 åxåv&tvos '/./.'/JCU

åxd.vH'.voz. rr ov (fgde) af törne, törne-, Mc. 15: 17 :

Joh. 19: 5.

d.xo.p-o'. ov (a. l. xapitb-i) fruktlös, utan frukt,

ofruktbar dévdpa Jud. 12. rnetaph. Mt. 13: 22,

Mc. 4; 19 som icke bär ngn frukt, åxapnos sltj.t

1 Cor. 14: 14 jag skaffar ingen frukt \, nytta,

to épyo. d.x. TOU öxotout Eph. 5: 11 (emedan

de icke medföra ngn nytta för det andeliga, utan

förderf, alltså skadliga, förderfliga euphemism), iva

py] comv äxapnot Tit. 3: 14 på det att de (de

christna på Creta) icke må vara ofruktbara d. ii.

på det att de må bevisa sig ss. sådana, hos hka

Evang. har skaffat ngn kärleksfrukt, ouoh åxdp-

7W'j<; xaMffzvjoiv 2 Petr. 1: 8 (dessa christliga

dygder lemna dem icke heller ofruktbara = utan

frukt, s. neml. ega dem).

x d.xo.Td.yvojcTTO<;, ov (« 1, xazayvcoo-Tik-, adj. vble

af xoxoytvojoxoj) oklanderlig, ostrafnig Tit. 2: 8

(i motsats mot Irrlärarnes förfalskningar).

o.xo.To.xd.hmToz. ov (« 1, xaxaxaXuTtrco) ohöljd, obe-

täckt 1 Cor. 11: 5. 13.

f äxaraxpcTos, ov (d 1, xo.TO.xpivto) icke dömd, utan

dom och ransakning Act. 16: 37, 22: 25.

dxo.zdJjJTO', ov (d 1, xazakjoj) oupplöst, oupplös-

lig, oförstörbar, oförgänglig Hébr. 7: 16.

oxoxdnooöToz. ov (xo.to.tio.6co) oupphörlig, orolig,

omättlig oLpHo.Xpo\ d.x. dpapriac 2 Petr. 2: 14

i synd d. ä. ögon i hka det oroliga begäret efter

alltjemt nya synder afspeglar sig (dpo.pria är här

företrädesvis vällustsynden).

d.xoxo.aTomo. «c, '// (å 1, xo.Hio-rppi) eg. obestän-

dighet, ostadighet; förvirring, oordning, upplopp,

uppror Lc. 21: 9 al.

axoTocrTOToz. ov (o. 1, xoto.o~to.tos adj. vble af XOÖ-

cffTinpu) ostadig, obeständig, vacklande Jac. 1: 8

(i alla sina vägar d. ä. handlingssätt), orolig
|f

följ.

Jac. 3: 8.

d.xo.TdoyzTos, ov (d 1, xo.Td.ayzTo:, adj. vble af xu-

zéyio) s. ej låter hejda 1. styra sig, obändig, ore-

gerlig, okunig Jac. 3: 8 se fgde.

'Axel/a = *A%eifi hkt se.

'IxsÅdopd. 1. -//.dy Tisch., indecl. (Syrochald. ?p_n

— ) ycopcov dipoxoz Act. 1: 19 blodsåker

d. v. s. antingen den åker som inköptes för blods-

penningar, eller s. föranledde blodsutgjutelse (neml.

Judas'); traditionen förlägger sj. åkern söder om
Zion.

dxépuioz. ov (d 1 , xepdw. xspdvvj/tt) oblandad, ren,

äkta, oförfalskad, utan falskhet, oskyldig, menlös

Mt. 10: 16 al.; anm. den bästa exeges af Mt.

10: 16 innehålles i följ. epigrammatiska distichon

:

Ut uulli. nocuisse velis, imitare colum-

bara; Serpentem, ut possit neino nocere

tibi.

äxÅcv/jz. ic (å 1, xÄcvco) oböjlig, orörlig, orubblig

Hebr. 10: 23.
'

d.xpdZco (följ.) vara på spetsen 1. högsta punkten,

stå i full blomstring, hafva full kraft, vara mogen

(om drufvor) Apoc. 14: 18.

d.xp/qv, adv. (eg. accus. af dxpvj. 7jc. 7j spets, hög-

sta punkt i synn. af blomstring och kraft, den

kraftfullaste lefuadsåldren, mognad; afgörande

ögonblick af dxr
t

acies, ägg, spets) in puncto

temporis, i ögonblicket, just nu, i denna stund,

ännu Mt. 15: 16.
"

dxvacpot:, ov
||
dyvocfos hkt se.

dxoy, ^c, fj (dxouco) hörsel (ss. sinne), öra Mc. 7:

35 al, dxofj dxoöscv Mt. 13: 14, Act. 28: 26

höra med uppmärksamhet; det hörda, predikan

(om JEs. Chr.) Joh. 12: 38, Rom. 10: 16, 17,

äfn TilcTTecoz Gal. 3: 2 om tron (s. handlar om

tron), X6yo<; dxorj- ~ap' vjpCov 9sou 1 Thess.

2: 13 Guds ord s. från oss hördes = det af oss

predikade Guds ord, r[ d.x. (sc. kart) dia pijpaToc

Qsou Rom. 10: 17 predikan förmedlas genom

Guds befallning d. ä. sättes derigenom i verket,

att Gud uppdrager predikare till deras befattning;

det hörda, rykte Mt. 4: 24 al.

äxoÅoo&éa), r
t
aco. r

t
ao. (oxöhrjijo^ följeslagare, s.

har samma våg, d. 2, xéÅsyÖoz väg) följa 1. gå,

med nvi, äfn prnzd tcvo-. efter orAaco tcvoc, åt-

följa pluries; följa, vara ngns lärjunge (om lär-

jungar, s. åtfölja läraren) Mt. 4: 20 pluries; trop.

Apoc. 14: 13 om gerningar, som följa efter mskn

(de följa med 1. efter, och gå icke förut, ty äfven

de bästa gerningar öppna icke tillträde till salig-

heten, det gör endast Guds fria, oförskylda nåd

i Christo); Joh. 21: 19. 22 (om att lida martyr-

döden).

dxo'uo. ööaoftm sällan o'j<t<o. åx7/xoa, rpxovau;

dxouo-^cropat. rpto-HTo-rpv (sannol. af d 4 och

xouoj 1. xoéco märka, höra; andra af u.xr
t

spets,

liksom spetsa öronen) höra, höra på, höra sägas,

förnimma, spörja (pnes. har ofta betydelsen af

pr&tertturtl 1. perfectum; — constr. stundom med

gen. 1. accus. partic. i st. f. infin.) tc tcvo? 1.

Ttapd, ex. dito ztvoT. äfn gen. pers. I rei ngn 1.



åxpama

ngt, pluries; lyssna till, lyda, hörsamma zivik

Mt. 17: 5 of.; /(öra, hafva öron för, fatta, förstå

Mc. 4: 33, Joh. 6: 60, 1 Gör. 14: 2; höra, bön-

höra Joh. 9: 31, 11: 41, 1 Joh. 5: 15. — rjxmj-

flzt Mt. 2: 1 det förspordes att, oöx dxoöszs

rov vöpov Gal. 4: 21 blir icke lag-en förelåsen

för eder?

dxpaoia, ac, r) (följ.) oåterhållsamhet, omåttlighet,

utsväfning Mt. 23: 25, 1 Cor. 7: 5.

dxparfc, éc (« 1, xpdroq) kraftlös, icke mäktig en

sak genit., icke mäktig sig sjelf, oåterhållsam, ut-

sväfvande, omåttlig 2 Tim. 3: 3.

äxparos, ov (d 1, xepdvwjpi) oblandad, obeinängd,

stark, berusande olvoq Apoc. 14: 10.

åxpcftsta, «c, t) {oxpifirji) sorgfällighet, noggrann-

het, stränghet Act. 22: 3 (undervisad enligt fäder-

nas stränga lag 1. den i fädernas lag rådande

stränghet).

dxptftéazspov adv., compar. till dxptfJcoz.

dxpcflyz, se, (dxpos) ytterlig, noga, noggrann, sorg-

fällig, flitig, sträng, allvarsam superi, dxpiftéoza-

roc Act. 26: 5.
*

dxpcftoco, waa. (fgde) noga 1. sorgfälligt undersöka,

utforska, utspana Mt. 2: 7. 16.

dxptftcöc, adv. (af åxpifrqq) noga, sorgfälligt, »gran-

neliga», ganska väl Mt. 2: 8 al. ; compar. dxpc-

fiéo~zepov Act. 18: 26 al. noggrannare, sorgfäl-

ligare.

dxptz, iånz, rj gräshoppa Mt. 3: 4 al. — Dessa i

otrolig mängd sig förökande insekter utgöra en

af Österlandets förskräckligaste landsplågor. De

hafva i smått gestalten af en häst o. s. v. (se

Apoc. 9:) 4 mest gröna 1. gulaktiga vingar, fötter

(ss. de hos oss befintlige) att hoppa med och

stundom en längd af ända till 5 tum. Det gifves

åtskilliga arter; oftast fkmr dock i G. T.

med en grön i midten starkt upphöjd bröstsköld,

trubbigt hufvud, rödbruna ögon, ungefär £ tum

långa spröt 1. trefvare, gulgråa, inunder brun-

fläckiga öfvervingar och gröna mycket breda under-

vingar; med dessa äfvensom med fötterna fram-

bringa de under flygten ett gnisslande ljud. Om
våren framkrypa de ur de i jorden lagda äggen

och undergå, ss. andra insekter, flera förvandlin-

gar. De komma med vinden i djupa molnlika

skaror, lika redan på långt afstånd förorsaka ett

gult sken på himlen, och när de komma närmare

förmörka solen och göra ett förfärligt buller. Der

'AzuAac 1
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de slå ned, förtära de allt grönt med sina skarpa

tänder; äfven annat försmå de ej. Flere arter

var det Hebraeerna tillåtet att äta ss. ri2~lN,

D]lbo, ^i"in och dock synas de icke just

hafva utgjort ugn älsklingsrätt. Man plägar nu

för tiden koka eller ock steka och rosta dem,

rycker bort deras vingar ocli fötter samt beströr

dem med salt. De lära smaka nästan som kokta

kräftor.

dxpoazrjptov, ot>, zo (dxpodopai höra) auditorium,

hörsal, domaresal Act. 25: 23.

dxpoazrji;, ol>, 6 (se fgde) hörare, åhörare Rom. 2:

13 al.; dxp. zou vöp.ou 1. c. har afseende på la-

gens föreläsande i synagogorna på sabbaten, zou

Uyoo Jac. 1: 22. 23.

\ dxpoftuazca, «c, fj (äzpov, ftuoj tillstoppa) förhud

Act. 11: 3; metaphor. oomskurenhet, oomskuret

tillstånd Rom. 2: 25 al.; abstr. pro concreto oom-

skuren, hedning Rom. 2: 26 al. ; fj dxp. zou aap-

xoc upcbv Gol. 2: 13 edert kötts förhud (då J

till eder syndaktiga sinnliga natur ännu voren

oomskurne, ännu icke aflagt eder hedniska kötts-

liga sinnesförfattning genom pszdvoca; dxpoftu-

azio. i sig hade läsarne ännu ss. hedningechristna,

men enl. v. 11 var den icke mera dxp. riyc aap-

X('k, utan likgiltig).

f dxpoycovuuo^, a, ov (dxpoc. ycovia) s. är i ytter-

sta hörnet, aldranederst, med och utan Mäos, yt-

tersta hörn- 1. grundsten (om J. Chr.) Eph. 2: 20,

1 Petr. 2: 6.

åxpoffluiov, ou, ro (följ.. Öt'. ftivös hop, hög) det

öfversta i högen; plur. förstlingen af årets gröda,

hkn togs från det öfversta af högen och offrades

gudomen; det som af krigsbytet offrades Gud,

krigsbytet sj. Hebr. 7: 4.

d.xpov. ou, zo (eg. neutrum af följ.) det yttersta 1.

öfversta, spets, topp, höjd, rand, kant, ända Mt.

24: 31 al.

dxpoz, a, ov (äxy spets) spetsig, skarp, ytterst, öf-

verst, högst; anm. endast neutr. fkmr i N. T.

(se fgde).

'Jxw/ac, oo. o (lat.) Aquila, en Jude från Pontus,

sedermera christen (när, obekant), hkn nedsatt sig

i Rom, men blef derifrån, liksom alla andra Ju-

dar, med sin hustru Priscilla på Kejsar Claudii

befallning fördrifven 50 1. 51 e. Chr. Han gjorde

i Corinth bekantskap med Paulus och var liksom

han axTjvonoiös. Ifrån Corinth följde han med
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Paulus till Ephesus och var der. när Paulus skref

sitt första brcf till Corinthierne; men då Paulus

(59) från Corintli skref till Romarne, var han åter

i Rom, der den ehristna församlingen hade lians

hus till samlingsställe. Eldigt 2 Tim. 4: 19 må-

ste Aqvila (efter år 62) hafva. åter leninat Ron:

och begifvit sig till Ephesus. Hans öfriga öden

äro obekanta.

åxupoco, co tja (o. 1, xupoco) göra ogiltig, afskaffa,

upphäfva Mt. 15: 6 al.

dxcohjzco-. adv. (åxcvÅOTOS, obehindrad af o. 1, xco-

?,6co) obehindradt, utan hinder Act. 28: 31.

äxcov, oucra, ov (qsi åéxcov af o. 1, kxcov) ofrivillig,

af tvång 1 Cor. 9: 17.
"

åÄdftaovpov. ov, zd äfn -oz. <> och r
t

(stam oviss)

alabaster, en kalkstensart, sedan en deraf arbetad

dosa 1. flaska. Man sönderbröt sådana oljoflaskor,

emedan öppningen var förseglad till ett tecken

att innehållet var äkta. Mt. 26: 7 al.; dl. påpou

vdpdou niGTixrfi izoXoteXooz Mc. 14: 3 en alaba-

sterdosa med olja af oförfalskad dyrbar nardus.

dlaZoveio.. f/c, rj (följ.) skryt, prål, högfärd zou ftcvj

1 Joh. 2: 16 lefvernets högfärd (den 3:djc af de

der uppräknade hufvudsynderna, se htSuptd),

skräfleri, stortalighet Jac. 4: 16.

dlo.'C(bv^ dvoc, o, Y] (ahj irring, ett kringirrande

lefnadssätt) kringirrare, kringstrykarc, skräflare,

storskrytare Rom. 1: 30, 2 Tim. 3: 2.

dloldZw (onomatop. ord af dlold, hurra, härskri)

hurra, upphäfva ett härskri; i allm. skria, tjuta

Mc. 5: 38, larma, skrälla 1 Cor. 13: 1.

åldfajvotz, ov (d. 1, '/.olrjzöz adj. vble af Xoléco)

outtalad, outsäglig; avBvaypoi dl. Rom. 8: 26

suckar, liks betydelse inga ord förmå uttrycka.

a/ö/oc, ov (d. 1, ?,oli(o) icke talande, mållös, stum

Mt. 7: 37 al. ; anm. ofta förblandas dämonen med

den af honom besatte.

o/mc. o.zoc. zt> {ol<z. o) sal, salt, Mt. 5: 13 al,

ro 81(1$ riyc
~f'0~ '• '' jordens salt (bilden tagen

af saltets bibehållande och skyddande egenskap

emot förruttnelse); äfn fyurl. vishet, klokhet d.h/.zi

qpzouivoz Col. 4: 6 se d.pzöw; anm. saltet i

Palsestina var icke, ss. vårt, kokt 1. uppgräfdt

utan af bituminös art, hfre det lättare förlorade

sin egenskap att krydda (åpcöpatvezo).

åÅeccpco, dra (trol. af d 2 och Äi~oz. TO fett, olja,

talg) smörja, bestryka (se '/pico) Mt. 6: 17 <(/. :

med. smörja 1. insmörja sig: smörjningen med olja

Mc. 6: 13 är blott att anse ss. symbol till sj.

'A i sc o. > o oi>o:

helningsakten, för att neml. derigenom väcka för-

troende hos den sjuke; men annars äfn ss. ett

naturligt medel, likt förberedde helandet vid den

undergåfva, s. de förste christne fått sig anför-

trodd Jac. 5: 14 (på hkt ställe den Catholska

Kyrkan hufvudsakiigen, ehuru orätt, grundat, sitt

7:de sacrament »den sista smörjeisen»; men häraf

qvarstår dock en uppfordran att till de sjuke till-

kalla den i församlingen förordnade HERrans tje-

nare, på det han åt Honom må i bönen öfver-

lemna den sjuke med hela hans lekamliga och

andeliga nöd).

dlsxTopocpcupta, o.z. ij (följ. f>a>V7j) tuppgätt, utmär-

ker Mc. 13: 35 3:dje nattvakten (emellan 12—3).

Anm. Judarne hade, liksom Grekerne, i början

blott 3 nattvakter, men, sedan de kommit under

Romarne, räknade de 4, se 1. c. w
dléxzwp. opoq, 6 {d. 1, Åéxrpov liggstålle, bädd af

Xéyco — utan bädd, sömnlös) tupp, »hane» Mt.

26: 34 al.

'AÅe£avåpeus, écoz. o nom. gentile, Alexandrier, fr.

Alexandria, 'AÅe$dvåpeta; denna stad var hufvud-

och resideucestad i ^Egypten i Ptolomteernas tid,

anlagd af Alexander den store på en smal land-

tunga, som skiljer sjön Mareotis från Medelhafvet,

nära ön Pharus, stor, med rymliga hamnar, väl-

mående, vidtberömd ss. vetenskapernas säte och

talrikt befolkad (i sin mest blomstrande period

ined 300,000 fria invånare). Afven ett betydligt

antal Judar hade, efter Jud. statens förstöring,

nedsatt sig der (de bebodde 2 qvarter af de 5,

hvari staden var delad) och njö fo full religions-

frihet jemte många andra förmåner; Alex. var ock

medelpunkten för de iEgypt. Judarnes grsecise-

rande lärdom. — Byggmästaren skall hafva hetat

Jetvoxpdrqs och hafva anlagt staden i form af

en maeedonisk '/'/.ojvjz: längsutåt kusten höll den

30 stadier (\ Sv. mil) i längd och hade på de

sinaiaste ställen 7—8 stadiers bredd. — fkmr

Act. G: 9, 18: 24.

'AÄ$£av8ptvoz, r
t

. ov. äfn -tvåz, rr öv (se fgde) Ale-

xandrinsk, härstammande 1. kommande från Ale-

xandria, TZÅOtOV \//. Act. 27: 6. 28: 11. De

.Egyptiske eopvaerdieskeppen, i synn. de som för-

de spanninäl (rrczayojyd), voro mycket stora och

ståtligt bygda: de seglade vanligen directe (på fä

dagar) till Italien, men vid ogynsain vind foro

de änder skygd af de Syriska och M. Asiatiske
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kusterna genom JEgeiska hafvet dit; vanliga land-

ningsplatsen var Puteoli.

'A?J$avdpo<z, ou, b (dXéqco afhålla, åvrjp) Alexander

l:o) son af Cimon från Cyrene Mc. 15: 21. 2:o)

en öfversteprest, s. fkmr Act. 4: 6. — Troligen

är den Alex., som fkmr Act. 19: 33 samt 1 Tim.

1: 20 och 2 Tim. 4: 14 (kopparsmeden) densamme

som N:o 1. På första stället Act. 19: 33 står

visserligen, att han var Jude, men detta var pö-

blens omdöme; att han var Judechristen bevisas

åter deraf, att Judarne sköto fram honom, på det

han skulle blifva ett offer för pöblens raseri. Här-

med må nu vara huru som helst, så mycket är

åtminstone visst, att Alex. Act. 19: 33, 1 Tim.

1: 20 och 2 Tim. 4: 14 är samma person.

uXeupov, ou, ro (dléco mala) mjöl i synn. fint, hvet-

mjöl Mt. 13: 33, Lc. 13: 21.

dlytteta, a<r, r
t (aXrftyjs) sanning, sannfärdighet, upp-

riktighet, verklighet, verkliga förhållandet; i N.

Test. åtskiljes en^3:faldig dl. l:o) den logiska 1.

formella sanningen = ordens 1. tankarnes över-

ensstämmelse med sj. saken. 2:o) den metaphy-

siska 1. materiella = öfverensstämmelsen af ett

tings egenskaper med dess väsende, a) Christus

b) hans gudomliga lära. 3:o) den ethiska = tänke-

sättens öfverensstämmelse med den gudomliga la-

gen = helgelse, som uppenbarar sig i gerningar.

Att nu uppräkna alla ställen i N. T., der ordet

fkmr i ena 1. andra betydelsen, skulle både vara

vanskligt och alltför vidlyftigt; dock kan den all-

männa anmärkningen göras, att ordet i de Apo-

stol. brefven oftast fkmr under betydelsen »den

Christna läran» 1. »Evangelium», ss. q ål. h xa.r

sdaéfiscav Tit. 1: 1 den till christl. fromheten

hörande sanningen = den christliga religionssan-

ningen, Y] uirrr/MYj r^c ål. 1 Petr. 1: 22 lydna-

den för den uppenbarade, i Evangelio uttalade

sanningen; undantag finnas dock t. ex. Eph. 6: 14

(der dl. måste tagas subjectift = kunskapens öf-

verensstämmelse med den i Evang. framställda

objectiva sanning). — Ordet fkmr med en praepos.

ss. aalv. t. ex. sv 1. stt' åXrj&sia äfn sn åXij-

Dzias, inom 1. för sanningen — sanningen lik-

mäktigt, i verkligheten, i sj. verket, verkligen, xar

dlyb-siav enligt sanningen, med rätta. — Desc-

ntom förtjenar att märkas: rc tariv élrj&eca

;

Joh. 18: 38 (Pilatus, s. var öfvertygad att han

hade en oskadlig svärmare framför sig, och tillika

rördes af medlidande öfr hans sorgliga belägenhet,

&Å(£u) 15

ropade i sin sceptiska indifferentism för det öfver-

sinnliga, ha, hvad är sanning?! utan att egentl.

vänta ngt svar; liks. ville han säga: är dlrjtteta

elementet i ditt konungarike, så har du byggt din

thron på ngt, hvarom man hvarken vet huruvida

det finnes, eller hvad det är). — Kom. 1: 18

betyder ordet undantagsvis: den naturliga kun-

skapen om Gud, ty det gäller hedningarne; Rom.

1: 25 Guds verklighet, den sanne Guden; — dlcq-

tisio. är motsatsen mot ånärrj och liks. den sed-

uare Eph. 4: 22 personificerad ib. 24 ev åixaio-

auv/j dXrjäeca<: försedd 1. utrustad med

sanningens rättskafifenshet och helighet.

dlrjDeuw (följ.) vara sannfärdig, säga, tala sanning

rtvt Gal. 4: 16; bekänna sanningen Eph. 4: 15

(den Evangeliska).

dXyttrjS, £<T (d 1, Xrjäaj, /MvUdvai) icke dold 1. slu-

ten (1. ock s. icke döljer 1. glömmer), öppenhjertig,

uppriktig, sanningsenlig, sann Joh. 14: 18 al.;

sanningsälskande, sannfärdig Mt. 22: 16 al. ; äfn

sedligt sann Phil. 4: 8.

åXrj&cvoc, i], 6v (fgde) tjenlig 1. böjd för sanning,

sannfärdig Joh. 7: 28 al., uppriktig xapdia Hebr.

10: 22, sannskyldig, verklig, äkta ä/meXos Joh.

15: 1 al., ro dlrft. Lc. 16: 11 det verkliga 1.

sannskyldiga = rov dX. rc/.ourov riyc ftaalstaz

rob 0eou.

dlrjdto. biform till åXéco, mala Mt. 24: 41, Lc.

17: 35; förra stället bevisar, att i synn. slafvin-

nor användes för att draga handqvarnar.

dXrjtfibz, adv. (af dlrjdr^c) i sanning, sannerligen,

»sannfärdeliga», verkligen, i sj. verket Mt. 14: 33 al.

u/.isuz, éa>c, b (af ÖM, Yj haf 1. öltoz till hafvet

hörande) fiskare Mt. 4: 18, Mc. 1: 16; trop. uX.

dvtjpcÖTtcov Mt. 4: 19, Mc. 1: 17 menniskofiskare

(bilden tagen i öfverensstämmelse med Evangm

ss. en not Mt. 13: 47; för öfrigt anmärkes med

rätta, att i grek., liks. i latinen och andra språk,

ord s. betyda fånga o. s. v. äfven användas för

att beteckna »vinna sinnen för sig 1. andra»).

åXteöm (fgde) vara fiskare, fiska Joh. 21: 3.

dMQco, iad'/]ao[j.ru («/c, b) salta, strö salt; év r'm

dliaMjOtrai Mt. 5: 13 hgin skall det blifva salt

= återfå sin sälta? — dl. alt, rrupc Mc. 9: 49

7cä<; ya.p dliaär)aerai. ty livar och en

(af dem s. blifvit fördömda till Gehenna) skall

genom eld (= dgm att han kommer i Gehennas

eld) saltas (till döds d. ä. bestämmas till det

eviga förderfvet) och (—- liksom) hvarje offer bör
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genom salt saltas (hgm det bestämmes till för-

bränning); bilden är tagen från bruket att med

salt beströ offerdjuren för att ägna sprida och för-

stärka lågorna d. ii. påskynda förbränningen,

f äXiayrua, o.toc. to (åXtoyéco besmitta, alexan-

drinskt ord) eg. det s. är besmittadt, besmittelse,

befläckelse, orenande zcov sl8(oÅ(ov Act. 15: 20

afgudabesmittelser d. ä. de genom förtäringen af

liedn. offerkött ådragna besniittelser 1. orenlighe-

ter, 1. kan åXiayhpaza 1. e. äfven höra till de

följande genitiverne, h vilket sednare är att före-

draga.
*

åÅÅä, adv. (eg. neutr. plur. af d/./.og med förändrad

accent: utmärker en olikhet, skiljaktighet, öfrgäng

till ngt annat, och nyttjas i ganska många fall

och bemärkelser; vanliga betydelsen är) men, dock.

så dock, åtminstone, deremot (efter en vilkorssats):

efter negation, utan t. ex. 1 Cor. 10: 20 nej,

utan (jag påstår) att; i en förnyad fråga: eller

(eg. men om detta icke är förhållandet) Hebr.

3: 16 eller var det icke, innebär alltså oftast en

correction: än 1. mycket mer, fastmer, snarare,

ja 2 Cor. 1: 9, 7: 11 al.; betyder äfven nej t. ex.

Act. 19: 2, dXX odds Lc. 23: 15, 1 Cor. 3: 2

nej icke en gång, äfn ja 2 Cor. 1: 9, 1. jo Rom.

5: 14; dXXä y.ai utan äfven, antingen oö pwov.

ss. vanligt, föregår, eller ss. Lc. 16: 21 (der det

dock måste i tanken föregå), Rom. 6: 5 dock äfn;

dXXd ye men åtminstone Lc. 24: 21, men (det

har icke slagit in) åtminstone; åXX :
q ännat än,

utan; åXXa fikv ouv Phil. 3: 8 at sane quidein;

dXXd /.. t. X. Tit. 1: 15 (eg. en brachylogi — utan

allt ondt, ty o. s. v.).

d/ldaaco. dg"a>, aga; ayrjoouai (äXÅog) ändra, för-

ändra, förvandla Act. 6: 14 al.; r^v yiovrp Gal.

4: 20 ändra tonen, tala i en annan d. ä. i en

mild och stilla ton; förbyta, utbyta ev Tivt

Rom. 1: 23 ngt mot 1. med ngt (se b/wuo/ia).

å/Jjv/öthv, adv. (äXXog) annorstädes ifrån Joh. 10: 1.
*

åkXrjYopéto (äXXos, dyopsva) tala i synn. offentligen

af dyopd) uttrycka en annan mening än orden

innehålla, uttrycka ngt 1. sig allegoriskt; pass.

hafva en allegorisk betydelse Gal. 4: 24.

åXXrjXouia, PP"^?!n HaUelujah! priser 1. lofvev Je-

hova, HERran! Apoc. 19: 1 ff. Här föreställas

2:iie chörer, s. svara hvarandra, den första slutar

med 2:di"a versen, den andra ined 3:dje, hpå för-

samlingens och skapelsens peprsesentanter svara

nAoyoc

med »amen. HaUelujah !» ss. församlingen pläga-

de svara föresjungaren 1. förebedjaren; sedermera

uppstämmes en allmän lofchör i 6. 7 och 8:de

verserna.

aXXyjXoiV o. s. v. (äXÅog upprepadti hvarandra, sins

emellan, ömsesidigt Mt. 24: 10 al., sig dXX. och

sj/ dXX. inbördes, ^ h d.XX. Tttarcg Rom. 1: 12

ömsesidig tro.

alhryvAj'. ig (d.XXog. yévoc) alienigena, af annat

slägte, annan folkstam, ntländning, »främling» Lc.

17: 18. O
äXÅOfiat, fyXdftyv salio, hoppa, springa Joh. 4: 14

al.; TvrjTj udo.zog åXXoptévou 1. c. springkälla.

aÅXog, Tj. ov a lins, en annan, någon gång för Irs-

pog, alter; står än adject., än substant.; äXXog

dXXn Act. 19: 32, 21: 34 alius aliud den ene

ett, den andre ett annat; äXJ.og npog aXÅov Act.

2: 12 den ene till den andre; b äXXog den andre.

oi dXX.m de andre, öfrige sapissime.

\ dXX.OTpiosTTio-xoTtog, ov (följ. STzioxonog) s. har 1.

tillvällar sig en uppsigt öfver främmande ting s.

icke angå honom, som blandar sig i andras ären-

der, alieua c urans 1 Petr. 4: 15 (medvetandet

af sin högre värdighet kunde lätt förleda en Chri-

sten till ett sådant sjelfförtroende, s. måste göra

honom desto förhatligare hos främmande 1. vcrlds-

barn).

u.XXJnpioc. a. ov (förhåller sig till (DXog. ss. alie-

nus till alius) en annans, en annan tillhörig,

främmande
( )( 1'dcog. äfn f/fisrspog) Lc. 16: 12

al.; s. icke hör till ugns familj Mt. 17: 25. 26

d. ä. undersåtare och utländningar s. äro i lan-

det; utländsk, riendtlig 1. fiende Hebr. 11: 34.

dXXö(f ')Xng. ov (dX/.og. (puXrj) af främmande stam,

annat folkslag, främling, ntländning. icke jude

Act. 10: 28. ©
d/Mog. adv. (af d.XXog) annorlunda, rd d. lyovza

1 Tim. 5: 25 (de goda verk» s. äro annorlunda

beskaffade, med lika det förhåller sig annorlunda

(neinl. s. icke äro ~pndr
l
Xa). &

dXodo) (d/.cov) tröska, nttröska: yio\tv dX. oö etpw-

fffiic 1 Cor. 9: 9, 1 Tim. 5: 18 du skall icke

sätta uosgrimma på oxen som tröskar (citat fr.

Deuteron. 25: 4, s. här tages somboliskt — oxar-

ne fingO nemligvn äta af säden. s. de tröskade

ut. se d)uov); fkmr oek 1 Cor. 9: 10.

dXoyog. ov [d 1, /.öyog) oförnuftig, oskälig 2 Petr.

2: 12, Jud. 10. orimlig Act. 25: 27.



d.XoTj, fjQ, rj (D^nS* 1. härst. från Indi-

skan) Aloe, grek. $uXaXbr] 1. dydXXo^oc, ett gan-

ska dyrbart trä, som för sin starka men behag-

liga lukt redan af de gamle begagnades till rö-

kelse, men äfn till inbalsamering af lik, och in-

förskrefs från Arabien och Indien. Det gifves

deraf olika sorter, som fås af olika träd. Ett på

de högsta bergen i Cochiuchina vildt växande,

ansenligt träd, Cynometra Agallocha, lemnar

det bästa Aloé (Calambak kalladt), hkt är mycket

tungt, hartsrikt och af bitter smak. Andra sorter,

hka nästan allena äro i handeln, komma af Ex-

coecaria Agallocha (detta heter Garo) och af

Aquillaria Malaccensis. (För öfrigt finnes

äfn en ört af detta namn.) Joh. 19: 39.

äXc, åXos, 6 sal, salt = aXac Mc. 9: 49; rj, haf

(fkmr ej i N. T.).
"

åXvxos, rj, 6v (fgde) salt, bitter; neutr, — dXoxi?

saltkälla Jac. 3: 12 enligt läsarten ouzs dXuxbv

yXuxb noirjoa>. odrnp.
*

äXuTWc, ov (d 1, kÖTXTj) sorglös 1. -fri, icke bekym-

rad; compar. mindre bekymrad Phil. 2: 28.

aX.uaiz, sco?, rj (trol. beslägtad med acpéco, siXov,

dXiaxopai fångas) fängsel, boja, band Mc. 5: 3,

4 al.; anm. vanligen, men orätt, anses ordet sy-

nonymt med äXutns, trångmål, ångest af äXöco

vara utom sig af smärta 1. glädje, vanligen det

förra, af d.Xrj, kringsväfvande, kringirrande, oro.

d.XucrtzsXrjz, éc (d 1, XutnzzXjjS se XootzeXéio) oför-

delaktig, onyttig, skadlig Hebr. 13: 17.
'

'AXcpdco-, oo, b = KXamät;, ä, o (likt se) Alphmus

l:o) Fader till Evangelisten Matthams, som ock

hette Levi. Mc. 2: 14. 2:o) Fader till Apostlen

Jacobus den yngre, Judas och Simon och således

gift med Maria, syster till JEsu moder (se dock

Mapia N:o 2) Mt. 10: 3 al.; skulle begge dessa

Alphseer vara samma person, så inses deraf lätt,

hvarföre Matthaeus ss. syskonbarn med Frälsaren

följde hans kallelse.

fiÅcov, iovos,
fy

äfn a/coc, a, b, rj (]"li) loge: en

öppen, merändels rund, fast tillstampad plats på

sjelfva åkern, hvarest man plägade uttröska (11/ ) ™i)

säden med tröskvalsar eller vältar (Oi£), dragna

af oxar, (se åloådi) Mc. 3: 12, Lc. 3: 17.

d.XconrjS, exoc, r) (stam oviss) räf Mt. 8: 20, Lc.

9: 58; äfn trop. om en listig, förslagen menniskn

Lc. 13: 32.

Helander, Gr.<k. I.ex. t. K. '1'.

åfiapT-tä 17

äX.toais, swc, fj (dXiaxopai, d.Xcbaopai tagas, fångas)

tagande, fångande, fångst 2 Petr. 2: 12.

apa, adv. samt, tillika Act. 24: 26 al., tillsamman,

samt- och synnerligen Ptom. 3: 12, apa abv zivc

1 Thess. 4: 17 una cum quo, tillsammans 1.

tillika med ngn; ss. prcepos. med dat. tillika med,

jemte Mt. 13: 29, apa rcpcoi Mt. 20: 1 i dag-

ningen, gryningen.

dpoMjS, (al, p.av&dvoj, epadov) s. icke lärt

ngt, olärd, okunnig 2 Petr. 3: 16 (emedan dem

fattades insigt i den gudomliga sanningen).
*

dpapdvzcvoz, ov (följ.) egentl. af amaranth; sedan

= följ. 1 Petr. 5: 4.
*

dpdpavzoz, ov (d 1, papabai) oförvissnelig 1 Petr.

5: 4; b dp. amaranth (en oförvissnelig blomma)

fkmr ej i N. T. *

dpapzdvco, qaco oftare rjcropat, rjxa, rjcra oftare

rjpapzov (stam åpdpzo), genom episka formen för

aor. 2 Tjpftpozov beslägtad med dpecpco göra odel-

aktig, beröfva sin andel) bli/va lottlös, utan andel,

gå miste om, icke uppnå eller träffa, förfela (må-

let), misstaga sig, förgå sig, begå felsteg, fela,

synda, försynda sig Mt. 18: 15 al.; åpapzdveiv

dpapzcav 1 Joh. 5: 16 begå" en synd.

dpdpzrjpu, azoz, zb (fgde i perf. pass. ijpdpzrjpat)

det som blifvit feladt, syndadt, synd Mc. 3: 28 al.

åpapzca, ac, rj (rjpapzov aor. 2- till dpapzdvoj) eg.

lottlöshet, misstag, fel; deraf synd Mt. 3: 6 al.,

tillstånd af synd, syndaktighet 2 Cor. 5: 21 abstr.

pro concreto (på sednare stället); zb crtopa z9j<r

åp. Rom. 6: 6 den syndens princip tillhörande

kroppen, den af synden beherrskade kpn (en så-

dan kp har den gla mskn och dna atopa. skall

genom medkorsfästningen förstöras, tillintetgöras);

emellan åp. e^scv 1 Joh. 1: 8 och dp. rtoieiv

1 Joh. 3: 9 är den skillnad, att vid det förra

(svaghetssynd) känner den pånyttfödde sig lidande

och på ett främmande gebiet (det är som han

fölle i eld 1. vatten), vid det sednare (uppsåtlig

synd) åter känner den opånyttfödde sig görande

och liksom i sitt element (han lefver i synden

som fisken i vattnet); b.p. npbs édvazov 1 Joh.

5: 16 synd till döds, dödssynd = syud emot den

H. Ande Mt. 12: 31 (denna synd kan blott begås

af dem, hka en gång kommit från döden till lif-

vet, alltså af omvända, troende själar och utgör

icke blott en enda enstaka synd, utan ett helt

tillstånd af återfall i otro, verldskärlek och kärleks-

a
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löshet emot Gud och nästan — jfr ock Hebr.

6: 3—6, 2 Petr. 2: 20. 21).

dpdpzopo-, ov (d 1, fidpruc) obevittnad, utan vitt-

nesbörd Act. 14: 17.
'

f åpapTtoXås, i], öv (åfxapTia) syndaktig, syndig,

Mc. 8: 38 al.; substant. syndare, synderska (i

synu. in puncto sexto, otuktig) Mt. 9: 10 al.

;

odx é£ édvcov dp. Gal. 2: 15 icke från hednin-

gar (genom hednisk härkomst) syndare, (hednin-

garne betraktades neml. af Judarne ss. dp. och

äSix&c, emedan de voro ävopot och cläeoc, och

från denna nationalt-theokratiska synpunkt säger

Paul. eq s&vdjv dp. = födda hedningar och ss.

sådana syndare ss. alla hedningar äro, emedan de

icke hafva 1. hålla lagen).

äpo%os, ov (d 1, pdyrj) s. icke strider, fridsam 1

Tim. 3: 3, Tit. 3: 2.

dpda), rjoa (apa) sammanfatta, samla tillhopa (en

mängd sädesstrån med ena handen, för att af-

hugga dem med skäran i den andra), afmeja och

inberga (om säd) Jac. 5: 4.

dpéd-uozoc;, ov (d 1, us&uoxa)) eg. icke drucken,

verkande mot rus, russtillande — amethist, en

ädelsten genomskinlig, mest violettblå, i sexsidig

chrystallform (ansågs skydda mot rus, hf namnet)

Apoc. 21: 20.
*

dpsÅéto, Tjdco, -qaa (a 1, p.éÅec) vara obekymrad,

icke bry sig om, vårdslösa, försumma, underlåta

zivö: ngt 1 Tim. 1: 14 al., med in/in. (t. r.)

2 Petr. 1: 12 (Tisch. Cod. Sin. har pslXijaco).

absol. Mt. 22: 5 {scil. zoözou).

äpspraoq, ov (d 1, fiip.ipop.aC) otadlig, oklanderlig,

oförvitlig, ostraffiig Lc. 1: 6 al.; står prolept. 1

Thess. 3: 10 så att de skola vara oklanderliga 1.

oförvitliga.

äpépnzcoz, adv. (af fgde) oklanderligt, oförvitligt

1 Thess. 2: 10 (sammanfattar de begge föregde

adverb., så att det utmärker det pligtenliga både

emot Gud och mskr), 5: 23.

duéptpvoz, ov (d 1, pépipva) sorglös 1. -fri, obe-

kymrad, utan bekymmer ttocsIv riva du. Mt. 28:

14 sätta ngn utom allt bekymmer; fkmr äfn 1

Cor. 7: 32.

duzzdftszoc;, ov (d 1, pszazä^rj/it) oflyttbar, orubb-

lig, oföränderlig; rf) dp. ztvoz Hebr. 6: 17 det

oföränderliga i ngt, äfn Hebr. 6: 18 (på det att

genom 2 oföränderliga ting, neml. ordet och eden.

o. s. v.).

dpezaxlvrjzoz, ov (d 1, pszaxivéa) omställa, omflytta

af pszd, xiveco) orubblig, orörlig 1 Cor. 15: 58.
"

dpezapélrjzoc;. ov (d. 1, perapéXet se pzzapilopai)

ej ångrad, ej att ångra aojzrjpia 2 Cor. 7: 10;

icke underkastad ngt tillbakatagande, oåterkallelig

Rom. 11: 29.

dpszavörjzo^, ov (d 1. pszavoéw) obotfärdig Rom.

2: 5. O
dpszpoz, ov (d 1, pézpov) idan tal och mått, omät-

lig, gränslös, sfc zd dp. 2 Cor. 10: 13. 15 i

det oändliga, i oändlighet, utan tal och mått.

dpqv, adv. sanning) i sanning, sannerligen ==

dlqdcoc; 1. sit dÅq&scac (i början af meningar,

hvarvid det ofta upprepas till förstärkning) Mt.

5: 18 al., subst. o åpfjv Apoc. 3: 14 liks. den

sannfärdige = HERran; amen, ske aDtså! (i slu-

tet af talet) Rom. 1: 25 al., 1 Cor. 14: 16 har

afs. på den seden, som från Judiska synagogan

öfvergick till den christna kyrkan, att åhörarne

efter slutet af en offentlig bön uttryckte sin till-

försigt om bönhörelse med amen; härpå syftas

äfn 2 Cor. 1: 20 genom Honom (Christus) eger

amen rum d. ä. genom Christus kan till Guds

löfte sägas amen; med zb dpvjv betecknas alltså

den subjectiva vissheten, trosvissheten, liks. med

zb vac förut den object. gifna vissheten.

dpvjzcop, opo$, 6, i], (d 1, pijzrjp) utan moder, af

obekant moder Hebr. 7: 3. ^
dptavzoz, ov (d 1, piaivco) obesmittad, obefläckad

Hebr. 7: 26 al., nyttjas 1. c. metaphor.

'Apivaddft, b indecl. OÖJ? mitt folk, furste)

Aminadab, Arams son Mt. 1: 4 (bis).

dppoz, oo, q sand Mt. 7: 26; bild af en oräknelig

mängd ss. Rom. 9: 27 al.

dpv(K. ou. b (brukl. nomin. till genit. dpvö? o. s. v.

hkt se) lamm Joh. 1: 29. 36 al.; denna bild af

oskuld (1 Petr. 1: 19) och tålamod (Act. 8: 32),

lånad från Es. 53: 7, nyttjas om Christus (liks.

den H. Ande förekommer under bilden af en

dutVa); b dpvbz zoö Gsou Joh. 1: 29. 36 är

alltså JEs. Chr. som påtog sig verldens synder

och ss. ett offerlamm led döden för dem; (andra

mena, att man rättare tager det så, att Han re-

nade verlden från dess förut varande befläckelse;

ty offringen af ett lamm hos Judarne, s. var före-

bild för det rätta offerlammet, egde icke så myckel

mm I ill försoning, till utplånande af straff, som

fastmer till rening tian en förut skedd befläckelse).



d.poiftrj, ijifj 7] (åpecfico besl. med moveo, muto,

vexla, utvexla, utbyta — lika mot lika, återgälda,

vedergälla) återskänk, vedergällning, dp. dnodidö-

vai zivi 1 Tim. 5: 4 lemna vedergällning åt ngn,

vedergälla ngn (dgm neml. att enkorna uppfyllde

sin moderliga pligt emot sina barn och barnbarn,

skulle de bevisa sin tacksamhet emot sina föräl-

drar för deras omsorg om dem).

dpneXos, oo, ij vinranka, vinstock, »vinträd» Mt.

26: 29 al. ; se den herrliga målningen Joh. 15:

1 ff., der JEs. jemförer sig sjelf med ett vinträd.

upneXoopyot;, oo, b (fgde 1. följ., épyov) vingårds-

arbetare, vingårdsman Lc. 13: 7.

dprrsXojv, (övas, b (dpnsXoc) ställe der vinrankor

finnas, vinberg, »vingård» Mt. 20: 1 al.

ApnXtac, oo, b (lat., sdr. af ApnXdazof) Amplias, en

christen i Bom, Rom. 16: 8.

dpovopac, ö.jvqv (af d 4 och povr] värn, skyddsvärn,

jfr munio och moenia) värna, afvärja, afvända,

försvara Act. 7: 24; anm. act. icke brukl. i N.

T., der med. har samma betydelse; hvaremot med.

i profangr. betyder afväija från sig, försvara sig

emot, hämnas på ngn.

dptpi, prcepos. med 3:ne casus (besl. med dp<po),

ambo, begge och utmärker, att ngt omgifver ett

annat på begge 1. ömse sidor, då deremot Tts.pl

utmärker på alla sidor 1. rundtomkring) lat. amb-,

på ömse sidor om; anm. detta ord förekommer ss.

prcepos. mera i Ioniska och Episka dialecten, än

den Attiska, i hvars ställe nepi begagnas. — I

N. T. finnes det ej i denna egenskap, men väl

i sammansättningar.

dp.fij3d.XXoj (fgde, ftdXXco) kasta 1. lägga omkring

Mc. 1: 16 (neml. fiskarne), t. r. har subst. conjng.

dp<p'iftXr]ozpov, lägga ut not.

dpfiftXrjazpov, oo, zb (fgde) det hvarmed man lägger

omkring ngt — omkring kpn: klädnad; omkring

fiskarne: nät, not Mt. 4: 18, (Mc. 1: 16).

dp.(fiéZti> sätta)
||

följ. Lc. 12: 28 (Tisch.).

up.<piévvopi, eaa; eapat (evvopt, stamform eco sätta,

taga på, ikläda) pådraga, ikläda, kläda Mt. 11: 8,

Lc. 7: 25; metaphor. smycka, pryda Mt. 6: 30,

Lc. 12: 28.

Wp<pinoXi<;, ea><;, fj (jtåXt<;) Amphipolis, förut kallad

éuvéa bdoi (de nio vägarne), stad i O. Macedo-

nien vid floden Strymon, som omgaf henne på

båda sidor (dp<p't, hf namnet); var en Athen.

coloni och i Romarnes tid hufvudstad i Macedonia

prima Act. 17: 1.
*

avd 19

äpcpodov, oo, ro - äptpodoz, oo, yj (dp<pt, boö<;)

kringväg 1. -gata, d. ä. gata som omgifver ett

qvarter; i allm. gata, väg, gång; soml. (Luther)

öfversätta det med vägskäl, skiljeväg Mc. 11: 4

(väg på ömse sidor).

dpcpbzspoz, a, ov (compar. af äp<fa>, ambo, begge)

i N. T. blott i plur. beggedera, båda Mt, 9: 17

al.; rå d. Eph. 2: 14 (neml. Judar och hednin-

gar), Act. 23: 8 synes ra. d. besynnerligt, ty 3:ne

saker nämnas förut, men de sammanfalla i 2 ka-

thegorier l:o) dvd.azcj.aiz 2:o) dyyeX^oz och Tcveopa,

ty nv. är logiskt underordnadt äyyeXoz (icke heller

en engel, eller en ande i allmänhet).

dpcöprjzoz, ov (d 1, ptopvjråz tadlad, tadelvärd, adj.

vble till pcopdopac tadla), otadlad, oklanderlig (s.

icke kan klandras) Phil. 2: 15, 2 Betr. 3: 14.

dpojpov, oo, to Ämomum, en Indisk krydda, cissus

vitiginea Apoc. 18: 13.

up.ojp.oz, ov (d 1, pwpoz) tadelfri, fläckfri, Hebr.

9: 14 fflZ., oförvitlig (metaphor.) Eph. 1: 4 al.

'Apuiv, b indecl. (p£N sannfärdig) Amon, Manasses

son Mt. 1: 10 (bis), Tisch. har 'Apats.

'Apcbz, b indecl. (fÉX stark, mäktig) Amos, fkmr

Lc. 3: 25.
*

äv, modaladverb, gifver satsen i allmänhet en prägel

af obestämdhet, ovisshet, tvifvel, en blott förmo-

dan 1. möjlighet; står understundom vid indicat.

och imperat., men oftare vid conjunct. och optat.

(och infinitivus), hkas betydelse det dels modifi-

cerar, dels förstärker. Det öfversättes med: kan,

kunde, skulle, nästan, rätt, tänker jag, kanske.

Från conjunct. äv = édv skiljer det sig derigenom,

att det aldrig börjar satsen. — Scepissime.

äv, conj. = édv
||

Joh. 13: 20; 20: 23.

avd, prcepos. med accus. (samstam. med ävaq~ herr-

skare och utmärker eg. ett varande öfver, ofvan,

öfverallt, utsträckning öfver rummet) på, uppå;

d. péaov zoo aczoo Mt. 13: 25 öfverallt midt i

hvetet, d. péaov zcov bptojv Mc. 7: 31 (se péaoz).

d. péaov zoo ddsXcpoo aozoo 1 Cor. Q: 5 (se

péaoz), d. péaov zoo Spbvoo Apoc. 7: 17 midt

i thronen; distribut, d. byväptov Mt. 20: 9 livar

sin denar, d. 86o pezprjzdz Joh. 2: 6 två mått

hvarje, d. nzépoyaz ef Apoc. 4: 8 sex oeh sex

vingar 1. sex vingar hvartdera, d. duo två och

två, bini o. s. v.; adverbialiter d. eiz exaazoz

Apoc. 21: 21 hvarenda en för sig. — I samman-
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sättningar: upp (högt), på, åter, tillbaka (se ai<a-

rc&qpi).

ävaJ3ad-u6s, <>h. n (följ.) det hvarpå nian uppstiger.,

trappsteg Aet. 21: 35. 40 de trappsteg (den trap-

pa), som ledde ifrån templet upp till borgen An-

tonia [se 'JepoffåÅujua a)].

dvaftawco, fiy&Ofjtat, yié^-qxa. éfiqv, imperat. ävdfia

Apoc. 4: 1 (avd, j3atva> stiga) stiga 1. gå upp

(från lägre orter till högre, )( xa.zafio.ivio) Mt. 3:

16 al., Aet. 18: 22 nyttjas det absol. om resa

till Jerusalem; stiga upp i 1. på slc zb bonz Mt.

5: 1, Mc. 3: 13, érrc zb 8cbpa Lc. 5: 19 på

taket, sm åévopov Lc. 19: 4 i ett träd, ecc zb

~X6iov Mt. 15: 39, Mc. 6: 51 i skeppet, må
ztjv xapdcav zivoz Aet. 7: 23, 1 Cor. 2: 9 i

ngns hjerta 1. sinne "'D 2^ ?V venit cui

in men t em, det rinner ngn i sinnet 1. hågen:

gå upp (om frön), uppväxa Mt. 13: 7 al.; kom-

ma upp (om fiskar s. uppmetas) Mt. 17: 27;

å. och xo.zafiaivs.iv Joh. 1: 52, hvarmed menas

Christi oafbrutna gemenskap med himlen.

dvafidJMo; sfiaköpr/V (fidkdoj) kasta uppåt i höjden;

metaphor. skjuta upp, uppskjuta, fördröja; i N. T.

i med. ztvd Aet. 24: 22 ampliare qm, ajour-

nera, uppskjuta ngns sak.

d.vafiifid.^a), sfiifiaaa (fitfidZaj låta gå. föra åstad)

låta uppgå 1. uppstiga, uppdraga (ur hafvet på

land) Mt. 13: 48. E

dvafikénoj, s<£>a (fiks-o) se uppåt, upp Mc. 8: 24,

Lc. 21: 1, £f'c ziva och zi på ngn 1. ngt Mt. 14:

19 al.; se åter.
t

återfå sin syn dels ifrån att hafva

varit blindfödd Joh. 9: 11, 15: 18 (få synför-

måga), dels ifrån att efter födelsen hafva mistat

sin syn Mt. 11: 5 al.

dvdfiks<ptz, ewc, :
fj (fgde) synens återfående, synför-

måga Lc. 4: 19.

dvafiodd), rjaa (findco) ropa upp, 1. högt, skrika till,

npphäfva ett skri Mt. 27: 46 al.

dvafinky, rj~, rj (dvafidkkco) -uppskjutande, uppskof,

dröjsmål Aet. 25: 17.

åvdyatov, no. zo (and. yr}) livad som är ofvan jord

)( xazdystns; öfra våningen i ett hus, öfverruni

— OTZspwnv likt se, matsal Mc. 14: 15, Lc
22: 12; skrifves äfn dvwyainv. dvibysov. dveb-

yecov och dvd.ysnv.

dvayyskkto, skb>, stka
;
ékr

t
v (avd. dyyskkco) eg. åter-

berätta^ förkunna tillbaka Aet. 14: 27 al.; i all-

mänhet berätta, förtälja, förkunna Me. 5: 14 al..

asdyoj

göra bekant, lära, förklara vtvi zi och ~s.pl ztvo?

Joh. 4: 25 al.

t dvaysvvdoj, ^aa; rjfxm (yevvdeo) ana, föda på nytt

1 Petr. 1: 3. 23.

dvaytvtbaxoj. syvcoaa, éyvtov, syvdya&rfj (ytvd)o~xa>)

eg. återkunna^ känna igen, agnosco; noga känna,

taga noga kännedom om, läsa Mt. 12: 3. 5 al..

föreläsa Lc. 4: 16 al. (denna bemärkelse fkmr

oftast).

d.vayxd.£a>. aaa.-. dabr^v (d.vdyxq) tvinga, nödga,

drifva på Mt. 14: 22 al.
:
genom föreställningar

beveka, genom exempel verka på 1. drifva till

Gal. 2: 14.

dvayxoÄoz, a. nv (dvd.yxrj) tvingande, nödvändig 1

Cor. 12: 22 al. ; blodsförvandt, necessarius,

förtrogen Aet. 10: 24; neutr. scil. tazt = d-vdyx^

saztv Aet. 13: 46, Hebr. 8: 3; compar. dvayxat-

nztpoc; Phil. 1: 24.

dvayxaazebc, adv. (af dvayxaazbc tvingad, adj. vble

af dvayxd^oj) af tvång 1 Petr. 5: 2 (utmärker

en verksamhet inom församlingen, som uppkom-

mer af endast yttre driffjädrar).

dvdyxrj, )jc,. fj (besl. med äy/co, ango, ängsla) an-

gustiae, ångest, trångmål, nöd, tvång, nödväu-

dighet; åv. saztv det är tvång, nödvändigt, man

nödgas, måste, äfn utan éariv Hebr. 9: 23, åv.

syto 1 Cor. 7: 37 jag har behof af, måste, uöd-

gas; é$ åvdyxqs 2 Cor. 9: 7, Hebr. 7: 12 af

tvång, nödvändigt, wc xazå dvdyxrjV Phil. 14 ss.

af tvång (sä att det synes ss. aftvingadt); veder-

möda Lc. 21: 23 al., svsazcoaa å. 1 Cor. 7: 26

dolores Messiae. rptt'i3
,l,2n (s. skulle föregå— . T ..... \ o

yttersta domen).

dvayv(optZo); iaDr
t
v (yvcopt^co) igenkänna, pass. låta

igenkänna sig af, gifva sig tillkänna för ngn rivt

Aet. 7: 13.
-

d.vdyvcootz. scuc. r) (dvaytvwoxio) läsning, föreläs-

ning Aet, 13: 15, 2 Cor. 3: 14: äfn 1 Tim. 4:

13 (neinl. af den heliga skrift).

dvdyto, r^yaynv; fyltyv {avd. dyto) l:o) föra upp.

uppåt, i höjden, uppföra Mt. 4: 1 (fr. den lägre

liggande Jordan-ängden till den högre liggande

Juda-öknen), äfn Lc. 2: 22. 2:o) föra uppåt sjön.

i den höga sjön ; pass. föras uppåt, lägga ut i

öppna sjön, lyfta ankar, segla ut (vehi, ferri

in altum, ty hafvet tyckes höja sig för den som

står pä stranden) Lc. 8: 22 al. )( xazdysadat

föras nedåt, segla 1. komma i hamn (jfr dva-
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ftaivio och xaraftaiva) om resor till lands). 3:o)

föra upp (neml. på altaret) d. ä. frambära ftoiriav

Act. 7: 41 offer, offra, fira 1. begå en offerfest;

Act. 12: 4 föra upp på den upphöjda platsen,

der domarestolen stod (Joh. 19: 13), framställa

ngn för folket för att offentl. öfver honom fälla

dödsdomen. 4:o) åter- 1. hemföra, hkn betydelse

ordet anses ega Act. 16: 34, men der kan ännu

bättre den vanliga användas : föra upp (neral. från

fängelset, ty fångvaktarens boning låg trol. öfver

fängelset); hämta upp (ifrån de döda) Eom. 10: 7,

föra upp ifrån de döda (till sig) Hebr. 13: 20.

dvaåscxvupt och -våco, édscga (dscxvupc) upp--, före-,

framvisa, utvisa, tillkännagifva Act. 1: 25, offentl.

förklara för, utnämna Lc. 10: 1.

dvddei^ic, eoic, "fj (fgde) uppvisande, förklarande

för; (offentl.) framträdande Lc. 1: 80.

dvadéyop.at, eds$dp.r
/
v (déyopai) upp- 1. emottaga

(neml. ss. gäst) Act. 28: 7, emottaga, undfå

Hebr. 11: 17.

dvadidcopc, éåcov (diåcop.t) upp- 1. återgifva. gifva 1.

lemna ifrån sig Act. 2^f. 33.

dvaZdco, éQqoa (£dco) le/va upp 1. åter, återvända

1 lifvet, blifva lefvande säges trop. om den för-

lorade sonen Lc. 15: 24. 32, och om synden

Rom. 7: 9 (lefde upp, fick lif).

dvaQfjzéco, styjZTjoa (tjjzéco) söka upp 1. efter Lc.

2: 44 (45), Act, 11: 25.

dva£d)vvi>p,i\ s£a)<jdp7]v (£d>vvup.c) gördla, skörta

upp; med. rac öafuaz zvjz diavoia<z bpwv 1

Petr. 1: 13 skörten upp på eder edert sinnes län-

der d. ä. hållen eder färdiga, rusten eder till i

andligt afseende (bilden är tagen af dem, s. ämna

vandra, springa o. s. v. hka för att vara desto

mer obehindrade, uppskörta sin klädnad — detta

gäller i synn. Osterländningarne med sina vida

fotsida mantlar — här åsyftas den andliga bered-

skapen och raskheten).

dvaZomopéco (Z,amupito upplifva elden af Zconopoz

eldupplifvaude -^woc; lefde, nup- df Cconupov glö-

dande kol, äfn blåsbelg) åter uppblåsa 1. upptända

2 Tim. 1: 6.
*

dvaädÅÅto, o.Xov (iMMoj blomstra, grönska) blom-

stra, grönska upp, åter (ss. ett träd k fält, som

varit förvissnadt och åter slagit ut), återuppblom-

stra (i välstånd), åter komma i blomstrande till-

stånd Phil. 4: 10.
'

dvdttepa. tfr/K, zö eg. === avdfrrjpo. tempelskänk:

redan i G. T. betyder detta ord (hvarmed LXX

öfversätta D^H t. ex. Levit. 27: 28. 29) ngt åt

Gud helgadt och sål. undandraget det allmänna

bruket; derföre användes ordet om allt, som på

gudomlig befallning var helgadt åt död och under-

gång = det förbannade; men äfn en till offentlig

vanära och förbannelse utställd 1. ur församlingen

utstött och sål. åt förderfvet prisgifven mska =
förbannad drro zoo Xoo Rom. 9: 3 bort ifrån

Chr., skild ifrån honom; dv. 'Iqaooz 1 Cor. 12: 3

förbannad (sc. laziv) är JEsus; dv. éaxio Gal.

1: 8. 9 och rjxo) 1 Cor. 16: 22 så vare 1. skall

han vara hemfallen åt förderfvet (neml. det eviga

d.7:d>Åsia).

d.vatis.p.aztC,to. taa (fgde) göra till anathema, för-

banna (sc. kaozöv) sig Mc. 14: 71, dv. kaozöv

Act. 23: 12 önska öfr sig förbannelse, dvaäépazc

dv. kaozöv v. 14 högtidligen förbanna sig på att

med infin., likså v. 21 (dock utan dvaftépazt).

dvaftecopéco (ftscopéco) åter 1. å nyo bese, betrakta,

deraf noga betrakta (med ögonen) Act. 17: 23,

(med sinnet) Hebr. 13: 7.

dvddrjpa, o.Tos, zö (dvaztftrjpc) eg. det uppsatta.

upphängda, tempelskänk, smycke, prydnad Lc.

21: 5.
*

dvaidsia, «c, fj (dvatdyz oförskämd, skamlös af d 1,

acodxz) skamlöshet, oförskämdhet, efterhängsenhet

Lc. 11: 8.
*

dvaipsmz, £a>c, ^ (följ.) afdagatagande, mord Act.

8: 1. g|l
dvacpéoj, yaa), etkoy och sika, eikazt Act. 2: 23;

scköprjv och sikdprjv, zikazo Act. 7: 21, rjpéHrjv

(acpéco) == tollo l:o) taga upp 2:o) taga

på sig 3:o) taga bort, upphäfva, afskaffa Hebr.

10: 9, rödja ur vägen, döda Mt. 2: 16 al. —
1 N. T. blott brukl. i 3:dje bemärkelsen, utom

Act. 7: 21, der det betyder taga upp (eg. ett ut-

satt barn), antaga i barns ställe, adoptera.

dvacztoc, ov (d 1, alzia) utan sladd, skuldlös, oskyl-

dig Mt. 12: 5. 7.

åvaxaUi^co, laa (xabiZco) uppsätta, uppresa — in-

träns. = med. sätta 1. resa sig upp Lc. 7: 15,

Act. 9: 40.

dvaxaivt£co (xatvt^ai göra ny, förnya af xatvös) äter-

förnj/a éi? pzzd.voiav Hebr. 6: 6 återföra till bätt-

ring. (Detta ställe Hebr. 6: 4—6, liks. 10: 26. 27,

2 Petr. 2: 20. 21, 1 Joh. 5: 16 syftar på »synd

emot den H. Ande», hvarom Frälsaren sjelf talar

Mt. 12: 31. 32, Mc. 3: 28. 29, Lc. 12: 10).
-
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f dvaxawoeo (xaiuoz) åter göra ny, förnya, upp-

friska 2 Cor. 4: 16 (emottager beständigt ny lifs-

kraft och energi), Col. 3: 10 (som håller på att

utvecklas, nyskapas).

T dvaxaivwou;, e<wc, (fgde) förnyelse, nyskapelse

Rom. 12: 2, (fa. åpou Tivsupazoc Tit. 3: 5 den

af den H. Ande verkade förnyelse (se Xouzpov).

ffaaxaÅ'J7TT<o
;

uppåt (xaÅÖTtzeo) upptäcka, borttaga

täckelset, afhölja, afslöja, blotta prj dv. ozi 2 Cor.

3: 14 i det det icke upptäckes (förblifr Judarne

fördoklt) att; dvaxexaX. Tzpozcunw v. 18 med

blottadt 1. afslöjadt ansigte (ty genom omvändel-

sen till Ghristum har vår förut hämmade andliga

åskådning blifvit fri och ostörd).

dvaxdp.7TT(o, uptpco, ap^a (xuprtza)) böja uppåt,

tillbaka; intr. böja sig tillbaka, vända om, åter-

vända Mt. 2: 12 al.

dvdxecpac (xetpai) ligga uppe 1. framme, vara upp-

ställd, framlagd till åskådande o. s. v. Mc. 5: 40

i äldre editioner; annars i N. T. ligga till bords

(liks. tillbaka, tillbakalutad), accumbere men-

sis, i den class. grek. xaxaxsio&dt (hkt se) Mt.

9; 10 al., dv. év zw xåXncp zivos Joh. 13: 23

ligga i ngns sköte d. v. s. höger om ngn (utom

det att det utmärker stor förtrolighet) se xåXito^.

dvaxeoaXatéo) (xs<pa2ac6a>) recapitulera, upprepa

hufvudpunkterna, summariskt upprepa, samman-

fatta Rom. 13: 9; åter sammanfatta för sig, sibi

summatim recolligere Eph. 1: 10.

dvaxXtvco, tvco, iva; ibrjaopai, cÖyjv (xXivaj) luta 1.

böja tillbaka 1. -till, lägga ned Lc. 2: 7, låta lägga

sig ned 1. taga plats (vid ett bord) Mc. 6: 39 al.;

pass. lägga sig 1. ligga till bords Mt. 8: 11 al.

dvaxoTtzco, éxoipa (xönzco) slå, stöta, drifva tillbaka,

hejda, hindra Gal. 5: 7; Tisch. Von. Sin. och de

bättre editionerna hafva svéxotps.

dvaxpdZ<o (xpu&o) uppskrika, ropa högt, skrika till

Mc. 1: 23 al.

dvaxpba), tva; iMyjv (xptvco) anställa en undersök-

ning, undersöka, pröfva Act. 17: 11, p.rjdev (fa.

1 Cor. 10: 25. 27 ingenting undersökande d. ä.

utan att företaga ngn undersökning (ncml. huru-

vida köttstycken voro offerkött 1. icke); utforska,

förhöra Le. 23: 14 «/., bedömma 1 Cor. 2: 14. 15

»den andlige bedöninier allt (som tillhör anden),

men bedömmes sjelf af ingen (som icke är and-

lig)» al.

dvdxptatc, yj (fgde) undersökning, eansakning

Act. 25: 26. -

u.vaxoXuo-, xsxuXuapac (xoXlco) vältra uppåt, tillbaka :

står hos Tisch. (Jod. Sin. Mc. 16: 4 i st. för drro-

xoÄia).

(faaxuTizoj, éxvtpa (xvtzzoj) böja sig uppåt 1. tillbaka,

uppresa 1. räta sig Lc. 13: 11, resa upp hufvudet

(Joh. 8: 7. 10), metaph. animum ex tristitia

resumere, repa sig, fatta mod Lc. 21: 28.

dvaXapfidveo, éXa3ov, eXi]<pih),v, zX.YjpfÖrpv Tisch.

Mc. 16: 19, 1 Tim. 3: 16 (Xapfidvco) taga upp

(från marken för att bära i procession) Act. 7: 43,

lyfta upp, upptaga Mc. 16: 19 (till himlen), taga

upp (i ett skepp) Act. 20: 24; taga med sig (på

en resa) Act. 20: 13. 14, 23: 31, 2 Tim. 4: 11,

taga på sig, bära; taga upp (vapen), taga på sig,

gripa till Eph. 6: 13. 16; uveÅYpifdrj év 8ö^Y
t

1 Tim. 3: 16 han har blifvit upptagen i herrlig-

heten och befinner sig der (ss. sittande på Guds

högra hand).

dvuXrjpcpiz 1. Xyj^cz, scoz, yj (fgde) upptagande; sä-

ges om Frälsarens upptagande till himlen Lc.

9: 51.
'*

dvaXlaxco, aXdxrco, YjX<a>aa; rjXcoU^v (aXiaxopat, s.

sammanhänger med acpécu genom detta verbs aor.

scX.ov och betyder tagas, fångas) taga upp, an-

vända, förbruka, förtära, göra ända på, förstöra

Lc. 9: 54 al., utrota, tillintetgöra, döda (det and-

liga 1. christliga lifvet) Gal. 5: 15.

dvaX-oyia, «c, 'fj (dva.X,oyéa> stå i riktigt förhållande

till en sak, vara motsvarande, af dvdXoyoz pro-

portionerlig, af d.vd X.öyov efter förhållande, i pro-

portion) riktigt förhållande, proportion; xazd zrpj

dv. ZYjz niaztax; Rom. 12: 6 enligt förhållandet

af hans tro, i förhållande till hans tro (= pé-

zpov i 3 vers.). *^

dvuX.oyc&pac, tauprpv (Xofuotiac) för sig öfverräkna,

beräkna, bedömma, uppskatta Hebr. 12: 3.

dvaXoz, ov (a. 1, äX.z o) osaltad, osalt; yivsaäac äv.

förlora sältan Mc. 9: 50.

dvdXums, £Ws. Yj (följ.) eg. upplösning, förlossning,

befrielse; äfn afresa, uppbrott 2 Tim. 4: 6 (om

döden).

(lvuK'Jco, éXooa (Xyftj) upplösa. ZY
t
v dyxopav 1. abs.

lossa ankaret 1. skeppet, lyfta ankar, afsegla; df

bryta upp, begifva sig åstad Lc. 12: 36; ätn om

skilsniessan från lifvet, skiljas hädan Phil. 1: O,').

dvupupZY^os, ov (d. 1, åptaptavw) s. icke har syn-

dat, synd- 1. skuldfri, oskyldig Joh. 8: 7.

dvapévio (pév(o) vänta på, invänta, afbida 1 Thess.

1: 10.
'
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dvapcpvr/ffxco, pvqatö; spvyadyv (pipvrjaxa)) åter-

påminna, återkalla i minnet, erinra xcvd xi 1 Cor.

4: 17 ngn om ngt med accus. och infin. upp- 1.

förmana 2 Tim. 1: 6; med. och pass. erinra sig

n ngt 2 Cor. 7: 15, Hebr. 10: 32, Mc. 11: 21

(scil. xauxa), Mc. 14: 72 (der likväl soml. edit.

hafva xou prjpaxot;).

dvdpvrjan;, £ö>c, ^ (%^e) erinran, hågkomst, åmin-

nelse Lc. 22: 19 al. etc xrjv sp.rjv du. 1. c. al.

till ett minne af mig 1. min död.

dvavsoaj (veoco göra ny, ve«c) förnya; pass. Eph.

4: 23.
*

dvavf](pa>, vv}<pa (yrjfco) åter bli/va nykter, komma

till besinning; dv. éx xou åiaftoÅou izayidoq 2

Tim. 2: 26 <v> åter blifva nykter och räddas 1.

befrias ur djefvulens snara.

'Avavla<x, a, b (i"PJJ^ den Jeh. betäcker = beskyd-

dar ]JJ?; äfn i"PJjn Jeh. är nådig) Ananias l:o)

En christen i Jerusalem, man till Sapphira. Han

sålde sin egendom till församlingens bästa, men

undanhöll en del af köpeskillingen, och blef för

detta sitt bedrägeri strängeligen tilltalad af Petrus,

hvarpå han, liksom straxt derefter hans medbrotts-

liga hustru, plötsligen föll ned död Act. 5: 1 ff.

2:o) En lärjunge i Damascus, som återgaf Paulus

synen och döpte honom Act. 9: 10 ff. 3:o) En

öfversteprest Act. 23: 2, 24: 1.

dvavxifipyxoc, ov (d 1, dvxc, pyxoc adj. vble till

<pr)H't) oemotsäglig Act. 19: 36.

dvavxtppqxtoz, adv. (af fgde) utan motsägelse Act.

10: 29.
*

dvd$co<;, ov (d 1 d$to<;) ovärdig 1 Cor. 6: 2 xpc-

TfjpiaiV éXayiaxcov att bestiga ganska ringa dom-

stolar.

dva£cco<z, adv. (af fgde) ovärdigt, på ett ovärdigt

sätt 1 Cor. 11: 27. 29.

dvarrauatc, ecoc, rj (följ.) vederqvickelse, hvila, ro

Mt. 11: 29 al., äfn hviloplats Mt. 12: 43, Lc.

11: 24.

dvanauco, Ttauaco, énauaa; neTta.op.ai, STcauo-dprjv,

naqaovxat Tisch. Apoc. 14: 13 för dvanauacov-

xat (nauaj) låta ngn hvila upp 1. ut, trop. veder-

qvicka Mt. 11: 28 al; pass. 2 Cor. 7: 13, Phil. 7;

med. hvila upp sig 1. ut i kpsligt 1. andligt af-

seende Mt. 26: 45 al, ém xtva 1 Petr. 4: 14

(= snävare. Lc. 10= 6) hvila öfr 1. på ngn (der-

med betecknas Andens hvilande hos de trogna ss.

en dem beherrskande makt, under hkn de stå).

åvda-a.ai<; 23

dvrmd&co (7ret8a>) öfvertala 1. -tyga, förmå, förföra,

förleda med infin. Act. 18: 13.
*

dvanépnco, ércsp^a (népna)) skicka upp, bort, åstad

Lc. 23: 7. 15, Act. 25: 21, tillbaka Lc. 23: 11,

Phil. 11.

dvanydda), rjaa (nrjddco springa, hoppa, besl. med

7tou<z pes) sp>ringa, hoppa upp.
||
dvaaxdz Mc.

10: 50.
*

d.vdnrjpos, ov (nypot; förlamad, skadad, lidande af

ndayco) lytt, stympad, krympling, bräcklig Lc.

14: 13. 21.

d-varrmxco, énsoov 1. éneaa.; srceadprjv (mnxo)) falla

tillbaka, lägga sig tillbaka, ned, till bords (hör

till sednare grekiskan) Mt. 15: 35 al.

dvanXypcKo, coaa; cb&rjv (TcXypoa)) uppfylla a) göra

full 1. fulltalig xd.q äpapxiaq 1 Thess. 2: 16 göra

det för synderna bestämda måttet fulltaligt, göra

syndamåttet fullt, b) h. och h. iakttaga 1. full-

göra rov våpov Gal. 6: 2. c) intaga xtmov xiv/k

1 Cor. 14: 16. d) bekräfta genom utgången Mt.

13: 14. e) ersätta 1 Cor. 16: 17, ha dv. xo

bucbv uaxépqpa xrjc; npbs ph Xscxoupyca<x Phil.

2: 30 på det han måtte ersätta eder brist uti

hjelpsändningen till mig d. ä. på det han (genom

sin närvaro) måtte lemna ersättning derför, att J

icke voren med vid undsättningens öfverlemnande

till mig.

dvanoÄoyrjXos, ov (d 1, dnoXoyéopat) oursäktlig,

utan ursäkt Eom. 1: 20, 2: 1.

dvarrxuooco, u$a {nxuaaoj) uppveckla, upprulla, upp-

slå, öppna; säges om uppvecklingen af en bok-

rulle Lc. 4: 17.
*

d.vdnxa), rj<pa; yjf&rjv (änxco) eg. på- 1. vidhäfta,

tända upp 1. på Ttupdv Act. 28: 2 ett bål, an-

tända uXqv Jac. 3: 5 en skog; pass. Lc. 12: 49

an- 1. upptändas.

dvapi&p-qxoq, ov (d 1, dptäprjxöc; adj. vble af dpttt-

p.eco, räknelig) oräknelig Hebr. 11: 12.

dvaaeioj (o~£uo) skaka upp, uppvigla Mc. 15: 11,

Lc. 23: 5.

dvaoxeodZco (axsod^to packa) åter packa in, flytta,

bortskaffa, borttaga, nedrifva, förstöra, förderfva

Act. 15: 24.
*

d.vaand.a), arcdcrco; zoizd.oftrjv (oizaxo) draga upp

Lc. 14: 5, Act. 11: 10.

d.vdaxaaiq, ewc, rj (d.vlaxrjpi) eg. uppstående, upp-

ståndelse från ett fall Lc. 2: 34, från de döda

éx vsxpdjv Lc. 20: 35 al., i synn. de frommas

och rättfärdigas till ett evigt lif Lc. 14: 14; Chr.
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kallar sig sjelf så Joh. 11: 25 ss. den der upp-

\ ii eker alla IVAu dc döda: »jag är uppståndelsen

och lifvet» (han är sj. lifvet och, så vida lifvet

segrar i striden öfver döden, är han ock uppstån-

delsen); u.v.
/j

zpcöxy Apoc. 20: 5. 6 den första

uppståndelsen (JEsu blodvittneus och trognaste an-

hängares till deltagande i det 1000-åriga riket —
den andra uppståndelsen fkmr Apoc. 20: 12. 13).

v uvaaxaxoco, maa (dvdaxaxoc uppstånden, upp-

skrämd, i uppror) = dvdaxaxov nouo Act. 17:

6 al. bringa i uppror, uppvigla.

dvaaxaopoco {ozwjpöco) åter 1. ånyo kors/ästa zao-

r«?c rov 'Siw xau &eou Hebr. 6: 6 sig sjelivom

(1. ä. till sin egen skada, sitt eget förderf (dat.

incommodi), 1. hvad pä dem beror (d. ä. till sinne-

laget likna dem, som ropade: korkfäst! korsfäst!).
'

uvaoxzvdZco, a^a {oxzvdQa)) sucka upp, djupt. högt.

höja en djup suck Mc. 8: 12.

dvuaxpzwo). zipco, s(l>a\ zaxpdipr
t
v (oxpz<pco) vända

upp (och ned), slå omkull Joh. 2: 15, vända till-

baka neml. kauxöv, alltså skenbart inträns, väuda

åter, tillbaka, om Act. 5: 22, 15: 16; med. och

pass. vända sig om, omkring (på ett ställe), vi-

stas, uppehålla sig, v ers ar i Mt. 17: 22, 2 Cor.

1: 12, befinna sig ooxto' Hebr. 10: 33 i sådant

läge, bete 1. förhålla sig 1 Tim. 3: 15 al., van-

dra ev nut Eph. 2: 3 (der ev oi' betyder: ibland

hka, neml. olydnadens barn), rov xrj<; napoixia'

ypövov 1 Petr. 1: 17 vandren eder främlingsskaps

tid (se napotxta).

dvaozpo<fr], <y<r, f] (fgde) eg. ömvändning, vistande,

vistelse, »umgängelse», lefnadssätt, vandel Gal. 1:

13 al.; plur. 2 Petr. 3: 11 (äfvens. zd<TZj3zcac)

brukas för att utmärka dessa stycken i olika rikt-

ningar.

dvaxd.aoonai. zxo.~d.iajv (xdaaat) uppsätta Lc. 1:1,

anordna, rangera.

d.vaxz)lto, xéxaÅxa. éxet/.a (xsÅÅaj bringa till målet

ri^oo = xs?J(o) låta framträda 1. uppgå Mt. 5: 45,

annars inträns, uppgå om sol, stjernor Mt. 4:

16 al., äfn oro ITERren Hebr. 7: 14 exorior,

härstamma.

dvati&rjpu; zBép.TjV (xidrppx) upp-, pä-, åter-, tillhaka-

sätta ; i N. T. i med. uppsätta 1. -gifva. framlägga,

berätta Act. 25: 14, Gal. 2: 2.

uvaxo?.rj, 7j~, ij (dvaxé/Mo) uppgång, i synn. solens.

Apoc. 7: 2, 16: 12 (plur.), lund betecknas det

väderstreck, der solen går upp = öster, annars

utan rjÅioy (vanl. i plur.) Ms. 8: 11 al., åltb åv.

Apoc. 21: 13 öster ifrån, i öster; Osterland Mt.

2: 1. 2. 9 (sing. och plur.); metaphor. -Christus,

>>. vcrldens ljus, då dvaxo/.rj — dvaxz/Mov abstr.

pro concreto Lc. 1: 78.

dvaxpénO) (xpérzaj) vända upp, kasta öfrända, tor-

störa, tillintetgöra 2 Tim. 2: 18, Tit. 1: 11.

dvaxpéfaj; xz&pap.t±ai. zDpz&dn.r^. zzpdvrjv (xpz-

(fw) uppföda, uppfostra Act. 7: 20 al.

å.vaupaivo)
;
epdvqv (<pacvco) upplysa, uppdaga, uppen-

bara; pass. blifva uppenbar, synlig, visa sig, fram-

1. inträda Lc. 19: 11; åvacpaivopai xt jag uppen-

baras ngt, man visar mig ngt Act. 21: 3.

dvawzpco. ijveyxa, Tjveyxov ((fzpw) uppbära, upp-

föra, taga med sig; om offer: bära 1. föra upp

på altaret, frambära, offra, dvzvzyxac thjoiaz x. x. /..

1 Petr. 2: 5 till att frambära offer, Jac. 2: 21

föra upp en} &uaio.o~x7
j
piov, dvzvzyxac zaoxov

Hebr. 7: 27 då han frambar sig sj. (neml. till

offer) d. ä. offrade sig sjelf, 1 Petr. 2: 24 cv

»han s. sjelf (ss. offer) bar våra synder, i det han

tog dem på sin kropp på korset» == han s. sjelf

led på korset för våra synder; df lida, fördraga,

bära r«c åpapxtuc xivik 1 Petr. 2: 24, Hebr.

9: 28 försona ngns synder dgm att man sjelf ss.

offer lider straffet för dem.

dvo.<fcovzco, rjaa (<scové(o) ropa upp. högt, till Lc.

1: 42.

d\>dy>jai<-, swe, (dvayéoj utgjuta af dvd, yzcu

gjuta) utgjutning, der vatten utgjutes och stadnar,

sentina, pöl, puss, gyttja, dy, trop. åv. zr
t

-

daajxcac 1 Petr. 4: 4 liderlighetens dy.

dvaycopéw, r
t
aa (ycopza)) vika, vända, draga sig

tillbaka, undan, allägsna sig Mt. 2: 12 pluries.

dvdéuqi~, zoj~, Vj (följ.) eg. påblåsning, svalka, upp-

1. förfriskning, vederqvickelse Act. 3: 19.

dva</'6y(o, z</>'j£a (</'åy(o) blåsa på. afkyla, svalka,

vederqvicka (med alla slags kärleksbevisningar) 2

Tim. 1: 16. £»

dvtipo-oniox-f]-. oDj <> {åvSpanodiOo göra 1. sälja

till slaf åvdpdznn/iv. af dvi/jp och aTZodöoftat

sälja) sia/säljare, menniskotjuf 1 Tim. 1: 10.

' Ivdpiac. o'j. 1) (Grek.) Andreas, JEsu Apostel. Si-

monis Petri broder Mt. 4: 18 al., frän staden

Bethsaida Joh. 1: 45, förut Johannis Döparens

lärjunge Joh. 1: 39; enl. Joh. 1: 35 ff. inträdde

han före sin broder, enl. Mt. 4: 18 ff. Mc. 1:

16 IT. samtidigt med honom ibland JEsu lärjun-

gar: i apostlaförteckningarae Mt. 10: 2. Lc 6: 13

uppföre* han jemte sin broder ss. törsta paret.



Mc. 3: 18 åter namnes han efter hfdapostlarne

näst före Philippus, och Act. 1: 13 näst efter

Jacobus den äldre; Mc. 13: 3 nämnes han jemte

de förtrognare lärjungarne Petrus, Johannes och

Jacobus d. äldre. Apostlagerningarne hafva ingen

ting att berätta om honom. Den äldsta tradi-

tionen låter honom predika Evangelium i Scythien,

Grekland (Achaja), sednare äfn i M. Asien, Thra-

cien o. s. v. Han skall hafva blifvit korsfäst i

Patrae i Achaja vid ett så kalladt crux decus-

sata X (signum Andreae).

dvåpiZco (dvyp, dvåpoc;) göra till man, stärka, härda;

med. göra sig till man, visa sig manhaftig, upp-

föra sig manligt 1 Cor. 16: 13.

'Jvåpovcxoz, oo, b Andronicus, en ansedd christen i

Kom, Pauli slägtinge och förut hans medfånge

Eom. 16: 7.
*

dvåpocpovos, oo, b (dvrjp, cpövoz) mandråpare 1 Tim.

1: 9.
*

dvsyxX-qTos, ov (d 1, eyxXyTOS adj. vble af éyxaXsco)

oanklagad, oklandrad 1. -derlig, tadelfri, ostrafflig,

oförvitlig, 1 Cor. 1: 8 (prolept.) så att J skolen

vara ostraffliga, al.

d.vsxdr/]yrjTO<;, ov (d 1, sxdifjysopai) obeskrijlig, ut-

omordentlig, dv. åcopsd 2 Cor. 9: 15 är Evan-

gelium.

dvexÅdÅvjTOZ, ov (dl, sxXaXsco) outsäglig 1 Petr.

1: 8.
*

dvéxXemroz, ov (d 1, sxXsctzco) oajlåtlig, oupphörlig-

Le. 12: 33. P

dvsxroz, 7], ov adj. vble (af dvsyopai) dräglig; com-

par. dvexTorspoz Mt. 10: 15 al.

dveÅeypcov, ov (d 1, s)^.sfypcov) obarmhertig Rom.

1: 31. 9

åyéXeoQ, ov (dl, sXsos) obarmhertig
||
dviXscos Jac.

2: 13. 5

dvspc^co (följ.) eg. påblåsa, uppröra genom vind Jac.

1: 6 (om hafsvågen, s. uppröres af vinden).

ävep.os, ou, b (qsi äspo<; af äco, ärjpt blåsa) ani-

mus, anima, blåst, ande, vind Mt. 7: 25 al.;

väderstreck ex tcov rsaaupcov dvépcov Mt. 24: 31,

Mc. 13: 27 ifrån de fyra väderstrecken = ifrån

alla landsändar; trop. Eph. 4: 14.

dvévoexTos, ov (d 1, svdsyopai) omöjlig, s. ej kan

ske Ac±. 17: 1.
*

dvs$spsöv7]Toz, ov (d 1, s$spsovdco) outransaklig

Eom. 11: 33.
*

dve$txaxo<:, ov (dvsyopat, xaxck) s. föredrager 1.

tål ondt, tålig, saktmodig 2 Tim. 2: 24. * •

Helander, Grek. Lex. t. N. T.

åvrjxm 25

dvs$tyvtaaTO£, ov (d 1, é&yvtd&o uppspåra af 2/^oc)

ouppspårhg, outforsklig Rom. 11: 33, Eph. 3: 8.

dvsnaiayuvTos, ov (d. 1, snaiayovToq adj. vble af

é-atayovopat) i class. Grek. oförskämd, skamlös;

men 2 Tim. 2: 15 s. icke har ngt att skämmas

öfver, s. icke behöfver blygas, ostrafflig.
*

dvsTTcÅyxToz, äfn -XvjpnTos Tisch., ov (d 1 éniXrj-

titoz åtkomlig af sniXapfiävcö) oåtkomlig^ hos hkn

intet är att tadla, oförvitlig 1 Tim. 3: 2 al.

dvépyop.ai, vjXftov (spyopai) gä upp efc tö opoz

Joh. 6: 3, till Jerusalem Gal. 1: (17). 18.

avsats, stos,
fy

(dvtypc) lössläppning 1. -gifning, lin-

dring, vederqvickelse, ro, rast, frihet Act. 24: 23

al., 1. c. lemnas Paulus fri från bojorna och för-

varas i libera custodia.

dveTu&o (avd, sxdZco se efter om ngt är stov —
ett slags adj. vble af elfii — verkligt, äkta, pröf-

va) noga utforska, undersöka, utpressa sanningen,

bringa till bekännelse Tivd Act. 22: 24. 29.

dveu, prcepos. med genit., utan, förutan 1 Petr. 3: 1,

4: 9, utan att ngn är med, utan ngns vetskap

Mt. 10: 29.

dvså#£TO<:, ov (d 1, sufteTos) icke väl satt, opas-

sande, obeqväm Act. "i-7: 12.

dvsopcaxoj, sopov, sopav Lc. 2: 16 (supcaxco) upp-

finna, upptäcka, uppsöka, utleta, finna rätt 1. reda

på Lc. 2: 16, Act. 21: 4.

avsyco (iyco) hålla upp, i höjden, uthålla; äfn hålla

åter 1. tillbaka; i N. T. blott i med. dvsyopac,

é$opac, sayöprjv, imperf. med dubbelt augment

fyvsiyöp-qv (2 Cor. 11: 1. 4, men Tisch. dvsryb-

p'fjv), hålla sig uppe, upprätt, icke duka under,

uthärda, tåla sig med, fördraga Ttvos Mt. 17: 17,

Eph. 4: 2, Col. 3: 13, r^c öycaiv. dtåaaxaXias

2 Tim. 4: 3 (som de finna odräglig, emedan den

icke öfverensstämmer med deras begär), too Xoyoo

Hebr. 13: 22, äfn Tivi 2 Thess. 1: 4 ak dvsys-

aDs (der det är mindre lämpligt att antaga at-

traction för cov), höra på (med tålamod) Act. 18:

14, tåligt hålla 1. stå stilla 1 Cor. 4: 12, ocps-

Xov d.cppoauvqz 2 Cor. 11: 1 måtten J ngt

litet fördraga dårskap af mig! (ironice), xaXcbs

dvsiysabs 2 Cor. 11: 4 så läten J eder det rik-

tigt behaga, tälten J eder riktigt med det (ironice).

dvsipKK, oo, b syskonbarn, cousin Col. 4: 10.
*

dvscvya se dvocyco.

ävrjdov, oo, to anethum, dill, anis Mt. 23: 23.
*

dv/jxeo (yxco) komma, räcka upp, hinna till, vara

tillräcklig, passande, lämplig, tillbörlig; <u<r dvrjxsv

4



26 åvtjfiepos

Col. 3: 18 ss. det var tillbörligt L. tillkom dera

i HERranom (då de blefvo christne), zb åvrjxov

Phil. 8 det tillbörliga, rä oux ävyxovza Eph. 5: 4

hd s. är otillbörligt.

åvijptpos, ov (ä 1, ypepoz tara, raild, vänlig) ej

tam, otamd, vild, obändig, grym 2 Tim. 3: 3.
*

dVjwe^xa, dvjyve^xov se ävacpépco.

dvYjp, åv8på<z, b (samstara. med dpr/v, äfipr/v hanne,

per metathesin) man, förlofvad Mt. 1: 19, gift 1.

äkta man Mt. 1: 16 al.-, fnllväxt nian (i mots.

mot qvinnor och barn) Mt. 14: 21 al.; menniska

Le. 11: 31 al., någon Lc. 5: 12 al. ; förenas med

subst. ss. npo<p7)T7)s, <povs6^ liks. man ville säga:

en man s. var 1. är en prophet, mördare o. s. v.;

i plur. honoris caussa med nom. propr. ss.

'A&yvdtoc, rahkcuoi, 'loudatot, Niveukat x. r. Å.

ävfttarqfM, ö.vftéozrpco., ävzéax-rjv, dvzeazdp:qv (avvi,

itmnfli) ställa emot; med. och inträns, tempora

ställa sig 1. stå emot zcvc Mt. 5: 39 al, Eph.

6: 13 (dämonernas anfall).

dv&opoXoyéopac (ävzl, bpoXoyéco) å si?i sida säga

detsamma, bekänna, tillstå, lofva, prisa, tacka Lc.

2: 38.
*

ä.vlios, e»c, to (sannol. af avd, ävco; alltså) eg. det

uppgående, telning, blomma, blomster Jac. 1:

10. 11, 1 Petr. 1: 24.

ävbpu.xiä, ac, <y (följ.) kolhög, koleld Joh. 18: 18,

21: 9.

äv&pac;, axo<;, b kol; ävdpaxee; Ttup6<; eld- 1. glö-

dande kol Rom. 12: 20 samla glödande kol på

ngns hufvud (bilden lånad från Proverb. 25: 21. 22)

vill säga: bereda ngn smärtsam ånger — eller

göra, att ngn likaså fort vill bortlägga sin fiend-

skap, som taga brinnande kol från hufvudet.
*

f åväpojirdpeoxos, ov (ävftptönoc;, dpéaxai) men-

niskobehaglig, s. söker att behaga mskr, fikar efter

mskrs bifall Eph. 6: 6, Col. 3: 22.

ävbptI)7tivo<;, 7], ov (uv&paj-oi;) mensklig, s. härrör

af mskr, öfverensstämmer med deras natur, för-

hållanden o. s. v. Eom. 6: 19 al., äväpwTtcvov

Xéyco 1. c. menskligt yttrar, säger, talar jag (detta

är väl analogt med xar ävttpcorrov Xéyco, dock

afser det förra innehållet — mskligt säger jag —
det sednare åter formen, uttryckssättet — mskligt

uttrycker jag mig —); afpassad efter mskga kraf-

ter 1 Cor. 10: 13.

ävtipcoTzoxzovos, ov (följ., xzdvco, exzova döda) men-

?iiskomördare, mandråpare 1 Joh. 3: 15; då djef-

vulen så kallas Joh. 8: 44, har rann icke blott

att tänka på den lekamliga döden, utan äfn på

den andliga och eviga, emedan alla 3 voro och

äro en följd af synden.

dväpajTToz, ou, 6, i] (deriveras vanligen och vackrast

af ävco rpéncov corra, sursum vertens os i

mots. mot djuren — enl. Platon i Kratylos af

ävaftpwv ?) ottcoTlS den som noga betraktar hd

han sett) menniska, man, qvinna, gift man, hus-

fader; b ä. Mt. 4: 4 menniskan xar kqoyijv,

Messias; den svaga arma mskn Joh. 19: 5 (ecce

homo); plur. folket; fkmr i N. T. med hvarje-

handa attributiver: l:o) b iaco ä. den invärtes

mskn d. ä. menniskans andeliga väsende = b

sacottsv = b xpijTTTÖc äv&p. 2:o) b £$co den

utvärtes mskn, kroppen. 3:o) b naXaioc den gam-

la, s. lefver i det gamla väsendet, ännu icke på-

nyttfödd, den förra syndigheten. 4:o) b xatvo?

den nya, s. ss. pånyttfödd lefver i nådaståndet,

det nya sinnelaget; om skillnaden från b vios se

véoc 5:o) b (poyixos (själiska) naturliga mskn,

s. lefver utom nåden. 6:o) b izwjpazixix; den

andliga, s. är upplyst af Guds ande. 7:o) b ä.

rqs åpapuas = dvziypiazot;. 8:o) b ä. zoo

Qzou af Gud kallad till det Evang. embetet 1

Tim. 6: 11, men äfn i allmhet ett Guds barn

2 Tim. 3; 17. 9:o) b ucbc foy å. menniskones

Son (efter Dan. 7: 13, ss. HERren sjelf kallar

sig i synn. för att beteckna sin mskga natur).

10:o) b Ttpcozos ä. ~ Adam, b deuzspos = Chri-

stus; xazä 1. xar' äv&pconov XaXélv 1. XJyscv tala

efter msklig måttstock, »på menniskovis», efter

menniskors vanliga föreställningssätt, ss. mskr plä-

ga tala 1. dömraa; xar' ävöp. -epi-azéiv 1 Cor.

3: 3 vandra på (vanligt) mskovis (= xazä adpxa);

xaz" ävttpcorrov 1 Cor. 15: 32 på (vanligt) msko-

vis, efter mskosätt, i vanligt mskointresse( för att

vinna ära, belöning o. s. v.) mskomessig Gal. 1:

11 (om Evangelium sådant det skulle vara, om
det vore mskoverk); ävftpcoTioi 1 Cor. 3: 4 van-

liga menniskor (eller kan man förstå under aap-

xtxot)
;
äv&ptoTiot; 1 Cor. 4: 1 al. är (per hebrais-

mum) = det obestämda pronomen: man (liksom

UVTjp).

åvdoTzazsLtcö (följ.) vara proconsul Act. 18: 12.
*

äv&UTTazoz, ou, b (ävP UTzdzou, i st. för den öf-

verste 1. högste, pro consule) proconsul Act.

, 13: 7. 8. 12, 19: 38; så kallades de högsta styres-

männen i de consulariska provinserna.

ävirju, ävTjV; ävéttr
t
v {avd, typt sända, kasta, släp-



å.viksa>s

pa) kasta 1. sända uppåt, tillbaka; släppa lös,

remitto, lossa, lösa Act. 16: 26, 27: 40; släppa

efter, under- 1. uraktlåta, låta fara 1. vara Eph.

6: 9, icke fråga efter 1. bry sig om, vårdslösa,

försumma, vara likgiltig emot ugn zivd. Hebr. 13: 5.

dvcÅeojc, cov (d 1, cÅeax?) oblidkad, onådig, obarm-

hertig Jac. 2: 13 (bfr Tisch. Cod. Sin. bar dvé-

Åeos).
*

ävmzos, ov (d 1, vcnzcu) otvagen Mt. 15: 20 al.

dviazrjpi, dvao~ZT]oa>, dvéazrjaa, dvéozrjv, imperat.

åvdaxa Act. 12: 7, Epb. 5: 14; dvaozijoopai

(dvd, lazrjpt) uppställa, ställa på fötterna, göra

stående, uppresa (en s., ligger) Act. 9: 41, upp-

väcka (ifrån de döda) Joh. 6: 39 al, uppväcka

säd åt ngn anéppa zivi Mt. 22: 24 skaffa ngn

efterkde 1. afkomma (se Deuter. 25: 5 om Levirats-

äktenskap); framställa, låta framträda ss. Act. (2:

30) 3: 22. 26 al.; med. ocb inträns, tempora upp-

resa sig, uppstå Mt. 9: 9 al., ex vexpcov (Mt.

17: 9) Joh. 20: 9, äfn i andelig mening Eph.

5: 14; Rom. 15: 12 med infin., till att.

"Avva, rjz,
s
f) (}Jn förbarma sig öfver, vara nådig)

Anna, en propbetissa, Phanuels dotter af Assers

stam Lc. 2: 36.

"Avvas, a, b (se fgde) Annas 1. Hannas, öfverste-

prest tillsatt af Quirinius (se KuprjVioq), men af-

satt af Valeims Grattis, procurator öfver Judseen;

sedermera voro Ismaél Phabsei son och Eleazar

Hannas' son och en Simeon öfversteprester, hvar-

efter pontificatet öfvergick till Kaiphas, Hannas'

måg, s. beklädde detta embete från år 25 till 36

e. Chr. — Hannas bibehöll ändock titeln, ss. i

allmht de s. varit öfversteprester, men här (Lc.

3: 2) i synnerhet för sitt personliga anseende och

sitt slägtförhållande till Kaiphas; fkmr äfn Joh.

18: 13 al.

dvbrjzos, ov (d 1, voéco) oförståndig Lc. 24: 25 al.,

Tit. 3: 3 (neml. i afs. på gudomliga ting) — äfn

ovis, dåraktig.'

ävoia, ac, v] (d 1, voöc) oförstånd, vanvett, raseri

Lc. 6: 11, 2 Tim. 3: 9.

dvoiyco, oi^o), éwya, é(p£a äfn tfvocga; dvoiyljoo-

pat, dvéwypac och ijvéwypat, dvecpyb^rjv och rjvot-

X^rjv, rjvoiytjv Mc. 7: 35, Act. 12: 10, dvotyio-

otv Mt. 20: 33 (dvd, olyco 1. olyvupx öppna)

öppna, upplåta zob<; drjoaupobs Mt. 2: 11, zrjv

ftöpav i egentl. mening Act. 5: 19 al., i metaph.

niozedx; zcvc Act. 14: 27 öppna trons dörr för

ngn d. ä. bereda ngn tillfälle att komma till tron

åvravaTtkrjpåd) 27

på Christum, äfn Col. 4: 3; zb azbpa, zb j3cft?Jov,

roic b<p&aÅpou<; ; med. och p. 2 öppna sig, stå

öppen; pass. öppnas; &upa dvéwyev 1 Cor. 16: 9

(jfr 2 Cor. 2: 12, Col. 4: 3) betecknar en verk-

samhet, hvartill tillfälle blifvit ngn gifvet.

dvocxodopéco, yaco (dvd, olxoåopéco) återuppbygga

Act. 15: 16.
*

dvoc$ts, eco<r, i] (dvocyoj) öppnande; "va poi

pou Eph. 6: 19 på det mig måtte varda gifvet

tal vid min muns öppnande d. ä. på det Gud

måtte förläna mig hvad jag tala skall, då jag

öppnar min mun.

dvop.ca, ac, '/] (följ.) olaglighet, laglöshet, orätt, orätt-

färdighet 2 Cor. 6: 14 al., öfverträdelse Kom.

4: 7, Hebr. 8: 12, synd, gudlöshet, oi spyaO'»-

pevot 1. TTowUvzez zr]v dv. ill- 1. ogerningsmän

Mt. 7: 23 al.

ävopoz, ov (d 1, vbpoz) laglös, lagstridig, förbry-

tare, »ogerningsmän», gudlös Mc. 15: 28 al., hed-

ning Act. 2: 23 al., dv. 0eou (andra 6ea>) 1 Cor.

9: 21 utan lagligt beroende af Gud.

dvbp.coc, adv. (af fgde) utan 1. utanför (den Mos.)

lagen, utan att hafva haft denna lag (till rätte-

snöre för sina handlingar) Kom. 2: 12 (bis).

dvop§6co, cbaco, a)oa-, w&rjv (dvd, bpäoco räta af

6pD(K) upprätta 1. -resa Hebr. 12: 12, äfn åter-

upprätta Act. 15: 16; pass. uppresa sig, blifva

åter rak Lc. 13: 13.

dvbfFioc, ov (d 1, baio<;) ohelig (för hvilken ingen

ting är heligt), oren, gudlös 1 Tim. 1: 9, 2

Tim. 3: 2.

dvoyrq, iyc, fj (dvéyco) återhåll, fördragsamhet, tåla-

mod Kom. 2: 4, 3: 26 (om Gud, i det han för-

drager, tålar sig med syndare) uppskof, anstånd —
orden sv zfj dv. zou 9eob Kom. 3: 26 innehålla

grunden till Hans nd.peai<; och böra hänföras till

detta ord.

dvzaycDVcfrpat (åycovi^opaC) kämpa emot, 7ipb<: zrjv

åpapzcav Hebr. 12: 4 i eder motkamp emot syn-

den.
*

dvzdÅÅaypa, azos, zb (u.vzaXXdaaco utbyta o. s. v.

af dvzc och å.Xhwaco) det utbytta, vederlag, varu-

byte, utbyte, vedergällning, utlösning, lösepenning

Mt. 16: 26, Mc. 8: 37.

f dvzavaTcXrjpbto (dvairAfjpbco) uppfylla i stället, igen,

å sin sida, deremot svarande; dvzav. zå uazsprj-

paza ao.pxi pou Col. 1: 24 jag uppfyller

å min sida på mitt kött de ännu felande styckeu

af Christi lidanden d. ä. jag håller på att på min
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kropp fullända de mig ss. apostel beskärda Christi

lidanden (efter idéen af xotvtovstv zo7<: zou Xou

Ttafifyiaaiv — den samma kalk som Ghr. druckit,

det samma dop hvarmed han blifvit döpt, ty Chri-

stus lider ännu i sina lemmar) motsvarande de

ännu felande stycken derutaf.

åvxanodideofu, dcoaco, édcov, dodrjonuat (ånodi-

d(oixi) gifva ifrån sig i stället, återgifva, löna igen,

vedergälla Lc. 14: 14 al., a.vx. zoyapiaziav 1

Thess. 3: 9 till vedergällning fram- 1. hembära

tacksägelse.

f ävzanodopa, azoz, to (fgde) vedergällning Lc.

14: 12, Rom. 11: 9.

åwakodoaic, ewc, -}j — fgde; dvz. riyc xXrjpovo-

piaz Col. 3: 24 (genit. appositionis) s. bestär i

(det Messianska) arfvet.

f åvTaicoxpivopat, sxpiDrjv (anoxpivoptti) svara å

sin sida 1. igen Lc. 14: 6; säga emot, träta ztvi

Rom. 9: 20.

avzeinnv, aor. 2 till dvzcXéyco.

dwzéyoj (eyco) hålla emot, igen, ut, uthärda, stå emot,

hålla stånd; i N. T. endast i med. dvzéyopat,

äväé~otMi, TOféz liks. hålla emot ngn s. faller,

understödja, vårda sig om, åtaga sig zivég 1 Thess.

5: 14; hålla sig fast vid, fasthålla sig vid ztvos

Tit. 1: 9, sluta sig till, ad h re re re cui Mt. 6:

24, Lc. 16: 13.

dvzi, praipos. med genit. (besl. med åvzio<; midt

emot, motsatt) ante, midtemot 1. -för (inskränk-

tare än npo, emedan dvTl utmärker, att ansigtet

är vändt emot föremålet) i stället för med subst.

1. infin. t. ex. d. zou Xéyeiv bpäc; Jac. 4: 15 i

stället för att J sägen L säden ; i ersättning, till

vedergällning dfre att u.vif cov 2 Thess. 2: 20,

äfn för det 1. derföre att, derföre 1. hvarföre Lc.

12: 3; dvzl toÖtou Eph. 5: 31 derföre; för 1.

för skull dvz\ zr
t q TTpoxeipévrjs aözw yapäz Hebr.

12: 2 för den honom föreliggande glädjens skull

(glädjen var alltså den segerlön, hrför han käm-

pade), äfn Hebr. 12: 16 al.; ydpis d.vz\ ydptzoq

Joh. 1: 16 (se ydpcc).

åvxtftdkko) (fidXÅ(o) eg. kasta emot, trop. Xoyouz

ordkasta 1, -vexla, utbyta ord, hafva samtal xpoz

zcva Lc. 24: 17 med ngn.
'

åvvidiaxtihjpt (åiariäqpt) med. sätta sig emot; part.

2 Tim. 2: 25 motståndare — duzcXJyovzez.

dvTldcxOf, ov (jäuvl, dixfj) b vedersakare, motstån-

dare inför rätta, mot- 1. vedeipart Mt. 5: 25 al.;

nyttjas om djefvulen 1 Petr. 5: 8.

å'sTtfiur&ia.

åvzidcots. £ftj<r, T} (u:>ziz'$Tip.i sätta emot) motsats,

motstånd, ordstridighet 1 Tim. 6: 20. '

åunxa&tanqfit, dvzBxazéazrjv, alii dvzixazzozrp (xa-

fttozTj/xi) ställa emot; aor. 2 ställa sig emot, stå

emot, göra motstånd Hebr. 12: 4.

d.vzixaXio), saa (xakéw) bjuda i stället, igen, till-

baka Lc. 14: 12.
*

åvrtxeipm (xétpuu) ligga 1. stå emot zeve Gal. 5: 17,

1 Tim. 1: 10; part. motståndare, vedersakare Lc.

13: 17 al., 2 Thess. 2: 4 = dvziypiozoz (ty

Christi motståndare är förtappeisens son förnäm-

ligast).

dvzixpb 1. -yr (deriv. oviss) midt 1. gentemot med

genit. Act. 20: 15.
'

d.vziXap.fiu.vio, vanl. och i N. T. med. — X.apyidvo-

pat Qä^popai), sXaftoprjv (Xapftdvw) med genit.

taga 1. hålla emot, understödja, åtaga sig (= dv-

zéyco) zvj(K ngn Lc. 1: 54, Act. 20: 35, taga

1. få del i 1. af ngt, emottaga, undfå z?^ sOspys-

a'io.q 1 Tim. 6: 2 (slafvarnes) goda tjenst.

åvnXéya), ovzevkov (Xéyco) tala emot, motsäga Act.

13: 45 al., neka (med en negation och infin.) Lc.

20: 27 förklara sig emot ztve Joh. 19: 12 (han

protesterar emot kejserl. myndigheten, i det han

gifver sig sjelf ut för Konung); part. gensvarig,

genstörtig Rom. 10: 21, Tit. 2: 9; pass. mot-

sägas, röna motsägelse, bestridas e?c aqpstov dvze-

XeynpBvov Lc. 2: 34 (så säges Frälsaren blifva —
ngt betydelsefullt underbart, s. röner motsägelse).

d.vz'{lr)p.<piq, £<ac, rj
||

följ. hos Tisch.

dvziXr)<J.H<;, ewc, rj (dvzcÅapfic/yaj) understöd, bistånd,

hjelplemning, 1 Cor. 12: 28 tages naturligast om
diaconbefattning, neml. vården om fattiga och

sjuka.
'*'

dvziXoyia, ac, fj {dvziXiyaj) motsägelse, Hebr. 7: 7,

tvist Hebr. 6: 16, motstånd, gensträfvighet Hebr.

12: 3, uppror Jud. 11 (se Kopé).

dvztXotoopéco (Aotoopé(o) skymfa, vanära emot, igen,

tillbaka 1 Pet. 2: 23.
'

f dvzihjzpov. no, zö {),6zpov) motsvarande lösen,

vederlag — dvzd)J.ay[m, lösepenning 1 Tim. 2: 6.
*

uvziuszpéco
; ptzprft^aopai (p.ezpé(o) mäta emot 1.

å sin sida, igen, tillbaka, vedergälla Lc. 6: 38.

f dvzipioMa, ac 7] {uioftöz) den (handlingarne)

motsvarande lönen, vedergällning, r^c ~).dvrj<; Rom.

1: 27 (härmed menas den skildrade vällusten sjelf,

ät hkn Gud gifvit dem till pris ss. vedergällning

för deras affall), ttyv wjztjv dwz. 2 Cor. 6: 13,

till lika 1. samma vedergällning.
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'Avzcoyeca, ac,
f
f] Antiochia 1:6) (uppkallad efter An-

tiochus, fadren till dess grundläggare, Seleucus Ni-

cator) Syriens blomstrande och starkt befolkade

hufvudstad och residence för Syriska konungarne,

sedermera säte för Rom. proconsulerna i Syrien;

låg vid floden Orontes på en stor, vatturik och

fruktbar slätt, 120 stadier = 2 Sv. mil från haf-

vet och 40 stadier = | mil från Antigonia; be-

stod af 4 efter hand uppbyggda och befästade

delar (hfre hon kallades zezpdnoÅtt;) och hade

stort omfång. Konster och vetenskaper blomstra-

de der. I grannskapet låg lunden Daphne, hfre

hon ock kallades Antiochia Epidaphnes 1. rj klå

ddfVTjs. Tidigt bildade sig här en christen för-

samling af Judar och hedningar (i synn. de sed-

nare, hfre hon ock ansågs ss. medelpunkt 1. moder-

kyrka för hedningchristna, liks. Jerusalem var det

för Judchristna). Här uppkom först benämningen

Xptaziavbq Act. 11: 26, och härifrån företog

Paulus sina missionsresor Act. 11: 9. 26. 2: o) i

Pisidien, 'Ayz. riyc Ucatdias 1. bestämdare 5j Tipbc;

rfj Ilcmåca, låg på berget Taurus, öster om Apol-

lonia och var likaledes uppbyggd af Seleucus Ni-

cator, under Augustus upphöjd till Komersk coloni.

Somliga räkna den till Pamphylien, andra till

Phrygien. Här lefde många Judar, som Autiochus

den store från Syrien låtit ditföra Act. 13: 14,

14: 19. 26, 2 Tim. 3: 11.

Wvzwyzöc;, écog, b (fgde) Antiochener, från Antio-

chia Act. 6: 5.

dvzmapépyopac, nap9j)3ov (ävzl, Ttapd, ipyopai)

gå förbi i motsatt riktning Lc. 10: 31. 32.

'Autcttox, a, b (smdr. af 'AvzcTrazpoz) Antipas, en för

öfrigt obekant martyr i Pergamus Apoc. 2: 13.
*

'Avzmazpk, tdos, -q Antipatins, stad i Palgestina 150

stad. — 2\ Sv. mil från Joppe, 5§ Sv. mil från

Jerusalem och 3| Sv. mil fr. Caesarea Palaestinae,

i en fruktbar trakt på vägen emellan Jerusalem

och Caesarea. Herddes den store hade låtit upp-

bygga den och benämnt den efter sin fader An-

tipater; förut hette den Ka<po.paaftd, liks. den

der liggande byn ännu i dag heter Kfar Saba.

Act. 23: 31. ?

dvzinépav 1. -pa (dvzc, Ttépav) på andra sidan midt

emot, på motsatta sidan med genit. Lc. 8: 26.
*

d.vzi-tnzco (ncnzco) falla emot, anfalla, motstvida,

sträfva emot rivt Act. 7: 51.
*

dvztozpazeuopai (azpazeöaj) draga i fält, i krig,

strida nvt emot ngn Rom. 7: 23.

åvtoyftaljjAw 29

dvzizdaaco (zdaaco) ställa emot; i N. T. i med.

ställa 1. sätta sig emot, opponera sig Act. 18: 6

al.; oöx dvz. bpxv Jac. 5: 6 han sätter sig icke

1. plägar icke sätta sig emot eder (J hafven allt-

så icke haft ngn orsak att fördömma och förfölja

honom).

dvzizuTtoz, ov (ryjroc) motslående, motstående, mot-

bildlig; 1 Petr. 3: 21 »hkt (neml. vatten) mot-

bildligt räddar äfven oss nu genom dop» d. v. s.

det ss. dop oss räddande vattnet är en motbild

af syndaflodens vatten ss. förebild {zuitoz) — de

typiske momenterna äro l:o) samma element vid

syndafloden och dopet. 2:o) vattnets förhållande

till de räddade; genom syndafloden blefvo neml.

de trogne skilda ifrån de otrogne, genom dopet

skiljas de benådade från verlden. 3: o) få rädda-

des från floden, få räddas genom dopet. 4:o) ss.

vattnet icke i och för sig sjelf räddade Noach

utan förmedelst arken, så frälsar icke dopvattnet

i och för sig, utan förmedelst den rätta arken

d. v. s. JEs. Chr.; ro «. motbild, afbild, copia

till ngt zivös Hebr. 9: 24.

d.vTiypiozos, ou, b (Xpioz(K) s. uppträder emot Chr.

eller sätter sig i hans ställe, Christusfiende, Anti-

christ; härmed menas en bestämd särskild person-

lighet (1 Joh. 2: 18 al), som 2 Thess. 2: 3 kal-

las b dvåparKoq riyc åp.apzcag syndens menniska

och b ulbs r^c dncoXdaz förtappeisens son. Re-

dan hafva många Antichrister (Christusfiender) upp-

stått (1 Joh. 2: 18) ss. förebud till denne särsk.

Antichrist i mensklig person, hkn skall framgå ur

Christna Kyrkans sköte; hans ande fans redan i

de första Apostol. tiderna 1 Joh. 4: 3 (s. neml.

förnekar, att Chr. var kommen i köttet, var Gud

och menniska i en person — ss. redan i de för-

sta christna århundraden Ebioniteme förnekade

Christi sanna gudom och Doketerne hans sanna

mandom) och har i alla tider funnits till i verl-

den; jfr ftypiov Apoc. 13—19 capp.

d.vzXiaj, rjvzÅrjy.a, -qaa (dvzÅos, b det i kölrummet

samlade sjövattnet, äfn öskar, pump) eg. pumpa

ut kölvattnet, i allm. utösa, ösa, hälla, slå uti,

hämta Joh. 4: 7 al.; df antlare, exantlare;

ävz/c/joaze Joh. 2: 8 häller 1. slår uti neml. en

bägare (nozyptou).

uvzÅTjpu, azoq, zS, (fgde) eg. det östa, hämtekärl,

öskar, ämbar Joh. 4: 11.
*

dvzo<p#akpéaj (dvzc, å^>3aÅpoc;) se i ögat, rakt i
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ansigtet; motsätta sig, trotsa -— Act. 27: 15 om
ett skepp, som icke kan stå emot vinden.

ävudpoz, ov (d. 1, uåcop) vattenlös, torr, öde Mt.

12: 43 al.f v£<pé?.ou och nyyat (se dessa ord).

dvuTioxptzos, ov (dl, bnoxptvopui) ohycklad, oskrym-

tad, oförställd Rom. 12: 9 al.

dvunözaxzos, ov (d. 1, bnözuxzos adj. vble af bno-

zuaaco) ej underordnad 1. underkastad, ej under-

gifven Vivi Hebr. 2: 8; s. ej underkastar sig, oly-

dig, ohörsam 1 Tim. 1: 9, Tit. 1: 6. 10.

uvco, adv. (avd) uppåt Joh. 11: 41, -för, -till Joh.

2: 7, upp Hebr. 12: 15, ofvan, ofvanför; zu uvco

Joh. 8: 23 = himlen ( )( rå xuzco == jorden),

Col. 3: 1. 2 det s. är i himlen ( )( rå ém riyc

yfjs) = den Messianska saligheten, s. ligger ss.

en skatt i himlen (Mt. 6: 20) förvarad; rj ävio

VspoucruÅr/p. Gal. 4: 26 det öfre, himmelska Je-

rusalem; 5] UVCO XÅvjcKZ ZOO Gsou Phil. 3: 14

den ofvan i himlen försiggångna Guds kallelse

(ävoj utmärker kallelsen ss. omedelbar och icke

förmedlad genom Evangelii förkunnare).

dvcbyeov, ou, to (fgde, yy) — dvuyutov hkt se.

ävcotlev, adv. (af uvco) om ställe: uppifrån, ofvan-

ifrån 1. -efter, med uren Mt. 27: 51, Mc. 15: 38,

= odpuv6t)sv Joh. 3: 3 al. ; om tid: från början

Lc. 1: 3 (fr. Johannis och JEsu födelse), Act.

26: 5; ndXiv uvcottsv Gal. 4: 9 återigen från bör-

jan ftéÅSTE (J viljen återigen börja på att).

åvcozepixoz, rj, öv (följ.) högre liggande, uppåt lan-

det, öfre Act. 19: 1.
*

dvcbrspoz, a, ov (comparat. adj. af uvco) öfre, högre;

neutrum adverbiascit högre, längre Lc. 14: 10,

ofvanföre Hebr. 10: 8.

dvcocpsÅrjc, ec (d 1, cbcpeÅéco) onyttig, skadlig Tit.

3: 9; ro åv. Hebr. 7: 18 onyttighet, gagnlöshet.

å$iv7), <yc, '/] (uyvupi, u£co bryta, krossa) yxa, bila

Mt. 3: 10, Lc. 3: 9.

u£ioz, a, ov (uyco, u$co väga) vigtig, värd/ värdig

ztvoc Mt. 3: 8 al., ä$. elpt Apoc. 16: 5 jag har

förtjent det, ä£. éifu zcvoz jag förtjenar ngt, äfn

med infin. Lc. 15: 21, u$. cp napé^rj Lc. 7: 4

= dignus cui praebeas, ä$. TTp<K zc Rom.

8: 18 af lika vigt, vigtighet, betydenhet med ngt

1. af vigt, betydenhet i jemförelse med; uqtöv

kazi zou etik nopsuccräui 1 Cor. 16: 4 det lönar

mödan att jag reser, xa&cix: u$. éaziv 2 Thcss.

1: 3 ss. det höfves, är rätt och billigt; passande,

afpassad efter, lämplig xupntK u£coc zvj<; ttszu-

voias Mt. 3: 8 al. frukt, afpassad efter 1. sva-

åTzakXdaaui

rande mot bättringen; ä£ta cov kitpåqupev Lc.

23: 41 den förtjenta lönen för våra gerningar.

dqtöco, ijqicoaa; copuc, tödijaofMU (fgde) bevärdiga,

anse värdig zcvu med infin. Lc. 7: 7, med genit.

2 Thess. 1: 11 al., anse 1. akta värdigt, billigt

med infin. Act. 15: 38, 28: 22 äfn ss. billigt

fordra, bedja, anhålla; pass. anses värd, värdig,

förtjent af ztvtk 1 Tim. 5: 17, Hebr. 3: 3, 10: 29.

d$tcoz, adv. (af u$to$) värdigt zcvoc Rom. 16: 2 al,

«f. zcov uyuov 1. c. ss. det höfves helgon (d. ä.

christna).

dopuzos, ov (d 1, öpazoc adj. vble af öpd.co) osyn-

lig Rom. 1: 20 al., zu dop. abzob 1. c. det osyn-

liga hos Honom (Gud), Hans osynliga egenskaper.

dnuyyéÅÅco, sÅco, yjyyeäu; yyyéJyv (dyyé?Mo se uy-

yeXos) af- 1. mberätta, rapportera, föra tillbaka

en underrättelse, lemna besked Mt. 2: 8 al.; för-

kunna (ngt tillkde) Mt. 12: 18 al., förtälja, be-

rätta Mt. 8: 33 al.

djtdy/co; -/jy^dprjv (d.yyco, ango, snöra, draga åt,

qväfva) strypa; med. strypa, hänga sig Mt. 27: 5.
*

dnuyopeuco (obrukl. i N. T. af dno och dyopeéco

tala) dertill hör dnzindp.rjV afsäga sig, visa ifrån

sig 1. tillbakavisa 2 Cor. 4: 2 zu xpo-zu riyc

mayuvTjZ det förborgade hos blygseln d. ä. hvad

blygselu förborgar 1. icke låter komma i dags-

ljuset.

uTidyco, rfyayov; yZ&Y]v (äyco) föra 1. leda af, bort,

hän, från rätta vägen — i allmänhet bortföra Lc.

13: 15 al.; föra bort fången, inför domstol Mt.

26: 57 al., till bestraffning 1. afrättning Lc. 23:

26 al., afrätta Act. 12: 19; f) boos dndyet e?r zi

Mt. 7: 13. 14 vägen förer 1. leder bort till ngt.

unucdeuzos, ov (d 1, Tzutdeuztk, adj. vble af nui-

deuco) ouppfostrad, oundervisad, okunnig, enfal-

dig 2 Tim. 2: 23.
*

uTtucpco; Tjpftrjv (uipco) bort- 1. fråntaga, rycka bort

1. undan, 8zav drrupUfj ut: uuzcov o vupipios

Mt. 9: 15, Mc. 2: 20, Lc. 5: 35 när brudgum-

men blifvit bortryckt ifrån dem.

unutxéco (alzéco) affordra, fordra igen 1. tillbaka Lc.

6: 30, 12: 20.

unulyéco, 7]kyrjxu (uÅyéco känna smärta af uÅyoz

smärta, bekymmer, omsorg af dkiyco sammanlägga
,

samla ihop, vårda 1. bekymra sig om) dedoleo,

upphöra att känna smärta, vara känslolös Eph.

4: 19 (om sedlig apathi, då man upphör att känna

samvctsqval).
*

dnuXXuaaco, TjXXa^a; ijXXaypat (dX/Aaaco) föra från
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ett ställe till ett annat, bortskaffa, aflägsna, skilja

sig vid, äfn befria Hebr. 2: 15; med. aflägsna sig,

komma 1. gå bort ifrån dno xivos Act. 19: 12,

men äfn, jemte pass., blifva fri ifrån, qvitt en

sak, slippa ifrån dno xcvos Lc. 12: 58.

dnaXXoxpioco
;

7jXXoxpia>pai {dXJoxpuko göra främ-

mande af dXXoxpios) göra främmande, afvända,

aflägsna; i N. T. p. p. p. aflägsnad ifrån, främ-

mande för xivos ngt Eph. 2: 12, 4: 18, absol.

Col. 1: 21 aflägsnade (scil. xou 6eou från Gud,

utmärker läsarnes förchristliga, hedniska tillstånd).

dnaXoz, i], öv (dnxco) eg. s. häftar vid, klibbig,

mjuk att vidröra, len, mör, vek, späd, saftig Mt.

24: 32, Mc. 13: 28.

dnavxdco, avxijoco, yvxyoa (dvzda), möta af dvxi)

komma från motsatt håll, till mötes, möta xtvi

(Mt. 28: 9) Mc. 5: 2 al, äfn draga till mötes,

obviam ire (i fiendtlig afsigt) Lc. 14: 31 (der

likväl Tisch. Cod. Sin. har bnavxyjaat).

dndvxrjois £(o$, ^ (fgde) kommande från motsatt

håll, möte; i N. T. e?c dnavxyotv obviam, till

mötes Mt. 25: (1). 6, xivi Act. 28: 15, xtvtk 1

Thess. 4: 17.

äna$, adv. numer., en gång 2 Cor. 11: 25 al., än.

xou iviaoxou Hebr. 9: 7 en gång om året; en

gång för alla Hebr, 9: 28, Jud. 3: 5.

dnapdftaxos, ov (d 1, napaftaivco) icke öfverskriden,

öfverträdd; act. icke förbigående 1. öfvergående,

ovansklig Hebr. 7: 24.
*

dnapaaxeuaaxos, ov (d 1, napaaxsudCoi) oförberedd,

oberedd, icke i beredskap 2 Cor. 9: 4.
*

dnapvéopac, apvyoopac, apvyftyoopai, rjpvrjadprjv

(åpvsopat) afslå, förneka, försaka Mt. 16: 24 al.,

(i synn. om Petr. s. förnekade att han kände till

1. stod i närmare förhållande till Christus Mt. 26:

34 al., hvarvid det fullständigt heter) Lc. 22: 34

dn. pr) etåévat rov fyoouv neka till att han kän-

de JEs. (en ny negation efter ett nekande verb).

dndpxt, adv. (dn dpn) äfven skildt åt, se dpxi.

f dnapxiopöz, ou, b (dnapxt&o fullända af dpxi^co

i dem, af äpxtos) fulländning, fullkomnande Lc.

14: 28.
*

dnapxy, iyc,
f
Q (dp%rj) frambärande och offrande af

förstlingen, förstlingsgåfva, förstling Rom. 11: 16

(jfr Num. 15: 19. 21) al; 1. c. menas Patriar-

cherne, och ordet fkmr i allm. metaphor.; dre.

xrjs '/lolas £f'c Xptaxov Rom. 16: 5 Asiens först-

ling i afs. på Christus d. ä. den af Asiaterne, s.

först omvändes till Christum jfr 1 Cor. 16: 15;

åneikém 31

dn. xcbv xexoiprjpévtov 1 Cor. 15: 20 förstlingen

af de afsomnade (om Chr. i det afs. neml. att

han först uppstått ifrån de döda med en förkla-

rad lekamen); dn. xwv xxiö~pdxa>v Jac. 1: 18 (så

kallas de christna — det åt Gud invigda först-

lingsoffret af hans skapade varelser — ss. utmärk-

ta framför alla andra).

anas, ånaaa, änav (d 2, näs) hel, hel och hållen,

all, fullkomlig Mc. 16: 15 al.; plur. alla tillsam-

mäns (ndvxes apa), alla samteliga, allesammans

Mt. 6: 32 al.

dnaandZopat, rjanaadprjv (dno, dandCopac) taga

afsked af
||
ijonaodpetta Act. 21: 6.

*

dnaxda), (d 1, dno, ndxos väg se naxéco) föra

ifrån vägen, föra vilse, missleda, förleda, bedraga

Eph. 5: 6 al.

dndxr], rjs, i] (fgde) bedrägeri, svek, villfarelse Mt.

13: 22; abstr. pro concreto 2 Petr. 2: 13 det s.

de på bedrägligt sätt förvärfvat.

dndxojp, opos, b, q (« 1, naxrjp) utan fader, af

obekant fader, om Melchisedek Hebr. 7: 3.
*

dnaoyaapa, axoc, xo (ånauydZco af- 1. återglänsa,

utstråla af aöyd^ai) det återglänsta, återglans,

återsken, utstrålning riyc åo$7]s auxou Hebr. 1: 3

af Hans (Fadrens) herrlighet (»så kallas Sonen,

emedan Han är den från Padrens herrlighet ut-

gående glansen, dess fulla uppenbarelse. Liksom

solen är af sig sjelf, men glansen af solen, så är

Fadren af sig sjelf, men Sonen af Fadren — ss.

glansen utgår af solen utan att förminskas 1. de-

las, likså Sonen af Fadren. Solen är före glan-

sen, men dock tillika med glansen, så Sonen med

Fadren. Solen kan icke vara utan glansen, glan-

sen icke utan solen, så Sonen icke utan Fadren,

Fadren icke utan Sonen. Solen kan man icke se

utan glansen, så icke heller Fadren utan Sonen»,

eft. Gerlach).
*

änecåov och dnidto, se d<popda).

dnetfreia, as, i] (se följ.) olydnad, ohörsamhet Rom.

11: 30 al.; uidl xrjs dnet&scas Eph. 2: 2 al. (he-

braism; ty i prof.gr. finnas väl exempel af uloc

med concreta ss. ules 'A^acwv x. x. X., men icke

med abstracta).

dnsiDéco, rjmidYjao. (följ.) vara olydig, ohörsam, otro-

gen, icke tro på, vägra ngn lydnad xivi Joh. 3: 36,

Act. 14: 2 al.

dnetdr/s, és (a 1, nel&opac) olydig, ohörsam, otro-

gen Lc. 1: 17 al.

dnetXéco; fjnecXrjadpiqv (trol. af eiAeco
;

alltså) egentl.



32 åizBiki]

sammantränga, drifva i trängsel; df skrämma, hota

(med hämd, vedergällning) 2 Petr. 2: 23; åneiXfj

ån. Act. 4: 17 strängeligen 1. allvarligen hota.

åttedij/, y (se fgde) hotelse, hot Act. 4: 17 al.,

ij åiteiXij Eph. 6: 9 det vanliga hotet 1. strän-

ga tilltalet (s. herrarne pläga använda mot sina

si afvar).

anemi (slpc) vara ifrån, borta, frånvarande 1 Cor.

5: 3 al.

dnetp.i (slp.i jag skall gå) gå bort, åstad Act. 17: 10.
*

dneindprjv aor. 1 med. till diiayopzuoi, hkt se.

äTTStpaaroz, ov (d 1, TreipaaTCK, adj. vble af nei-

pd£a>) ofrestad, s. icke frestas 1. blifvit frestad;

ofrestelig, s. icke kan frestas xaxatv af ondt Jac.

1: 13 (lika litet det onda kan vidlåda Gud, den

fullkomligt helige, lika litet frestar Han ngn till

synd, utan till bepröfning af tron — från fre-

stelsen ss. trospröfning måste neml. skiljas den i

denna frestelse liggande retelsen till det onda).

UTrstpoz, ov (å 1, Tiéipa.) oerfaren, okunnig tcv('k

i ngt Hebr. 5: 13: i profangr. fkmr ordet ock i

betydelsen af gränslös, oändlig af Tteipaq. = né-

pas gräns.

åizexåéyopai (éxdéyopai) invänta, afbida Rom. 8:

19 al.; äfn inträns. 1 Petr. 3: 20 (Gud väntade

neml. på deras förbättring och »gaf dem 120 års

dag« Genes. 6: 3).

f d-KBx80op.au s^sduadfArjv (éxdöco) afkläda sig ti

Col. 3: 9, tivu ti Col. 2: 15 (neml. deras vapen-

rustning).

f dnéxduot<;, scos, i] (fgde) afklädande och bort-

läggande Col. 2: 11 (bilden hämtad af kläder,

som man tager af sig och lägger bort). — Anm.

inexduaei i Tisch. edition är tryckfel.
*

åireXaövw, yÅao~a (sXaövco) drifva ifrån 1. bort,

bortjaga Act. 18: 16.
*

f dneXtypös* ou. b (éX,éyyco) tadel, förakt Act.

19: 27.
*

dTisX,z()b
>

zpo<;. ou, 6, v] (éXsåftepoz, qsi dnb 1. ix

åouXoo éX.södepos) frigifven slaf 1. slafvinna, fri-

gifven 1 Cor. 7: 22 (en Christo tillhörig frigifven,

ty hans förre herre var synden 1. djefvulen).

'AneXJJjs. <>~j. o Apelles, en christen i Rom, Rom.

16: 10.
'

dneXni^co {éX^riiO») = åvrehtiQu) hoppas tillbaka 1.

igen Lc. 6: 35; i profangrek. uppgifva hoppet,

icke hoppas mer, förtvina.

dnévavTC, adv.^ äfn prospos. med genit. (a~ö. év.

dvrt) i närvaro af, framför, inför Mt. 27: 24 al.,

midt emot 21: 2, tvärt emot Act. 17: 7.

d.7tépavzo^,' ov (d 1, nspaiva) sluta, begränsa af rré-

pas) obegränsad, oändlig, gränslös 1 Tim. 1: 4.

drtzpiaitdoTtot;, adv. (af dxepio-aovos, d 1, nept-

OTtaoros kringdragen, dragen hit och dit, adj. vble

af Tzepcffrrdco) utan förskingring, förströelse (sin-

nets), tankspriddhet (så att man icke tänker på

denna veiidens fåfänglighet) 1 Cor. 7: 35.

dnEp'iTp'f]To<;, ov (d 1, Tzspaprfos. adj. vble af nspi-

répva>) oomskuren zfj xapdia xac ro?c coaiv Act.

7: 51 oomsk. till hjertat och öronen, som icke

upplåter sitt hjerta och sina öron (de inre och

yttre organerne för det gudomligas insteg hos

mskn), otillgänglig för det heliga, hedniskt rå.
*

dnépyopai, eX.sucropac, sX^Xuda, vjX.Uov, ijX&av Mt.

22: 22, äfn 1 pers. åicrjkfta Act. 10: 9 (épyoaat)

gå ifrån 1. derifrån, tillbaka, bort, begifva sig sh

1. hzi 1. npSs med accus., dno rivos Mt. 2: 22

sapissime; gå ut, utbredas, spridas (om rykte)

Mt. 4: 24; gå bort, förbi, upphöra, försvinna Mc.

1: 42, Lc. 5: 13 al; öruoio tivos Mc. 1: 20 gå

bort efter ngn, följa ngn, £jV tu otzioco Joh. 18: 6

draga sig tillbaka, Joh. 6: 66 oo de gingo (ifrån

honom) bort (och) tillbaka d. ä. de öfvergåfvo

honom, afföllo, se vidare bitiaco.

dnéya) (sya>) af- 1. borthafva, bortbära d. ä. hafva

fått tov piaBov Mt. 6: 2. 5 al., ttuvto. Phil. 4:

18 allt (hd jag hade att fordra — jfr v. 15 om
inkomst och utgift); i allmht hafva, besitta, be-

hålla Phil. 15; inträns, vara aflägsen 1. aflägsnad

0.7:6 tcvo<; Mt. 15: 8 al.; imperson. det är nog

(neml. med sömn) Mc. 14: 41 ; med. afhålla sig

ifrån Ttv<K 1- dnö tivos Act. 15: 20. 29 al.

U7tia~éco. rpTtGTycra (utzmjtoz) vara otrogen, trolös

2 Tim. 2: 13 (bryta sitt löfte 1. sina förbindelser

emot HERran); icke tro tcvL förvägra tro Mc.

16: 11. 16 al.

åntarta, a~, vj (följ.) otro, otrohet Mt. 13: 58 "/. ;

hos profanf. äfn misstroende, misstrogenhet.

o-iotoz, ov (d 1, r.ioTiz) otrogen Mt. 17: 17 =
icke christen, hednisk 1 Cor. 6: 6, 7: 12, 1 Tim.

5: 8, misstrogen Joh. 20: 27, otrolig Act. 26: 8.

an).ou<;. rr oov (kske af d 1, tt/Joj. mpatXijfM fylla;

ofylld, tom) enkel, öppen, okonstlad; oskadad,

sund Mt, 6: 22, Lc. 11: 34.

å-XS>TY}z, TjToz. r
t

(fgde) enkelhet, enfald, öppenhet,

uppriktighet, okonstladt väsende, redlighet Kom.



12: 8 al.; årtX. T7js xoivcovtas 2 Cor. 9: 13 upp-

riktighet i umgängeisen (den christna).

ånkax;, adv. (af ånXout;) enkelt, uppriktigt, utan

omständigheter L. omsvep, utan undantag, i all-

mänhet, rikligen, villigt, gerna Jac. 1: 5 (af dessa

betydelser är väl den classiska »utan omständig-

heter 1. omsvep» den för stället mest passande,

i synn. med afs. på de följande orden fiy] ovet-

di^ovzoz; se dvscdcC(o).
*

dno, prwpos. med genit. {änz(o, änzopat, vidröra,

utmärker alltså ss. construeradt med genit. , att

ngn 1. ngt varit vid sidan af ngn annan 1. ngt

annat och aflägsnar sig derifrån) dn = a b = a/,

efter Act. 11: 19 1. med anledning af, ifrån zou

&eot> 1 Cor. 4: 5 härrörande ifrån Gud (ty Chri-

stus dömmer), Osou 2 Petr. 1: 21 från Gud (häm-

tande hd de sagt), ur Lc. 5: 2 al.; åf f]<; (scil.

5]pépa<;) 2 Petr. 3: 4 från den dag då 1. sedan,

drtb zezdpzrjs Tjpépas Act. 10: 30 för fyra da-

gar sedan (egentl. ifrån den 4:de dagen neml.

ifrån denna tillbakaräknadt) d.nb zou Xou Rom.

9: 3 bort ifrån 1. aflägsnad ifrån Christus (utan

tros- och lifsgemenskap med Honom), df upwv

Rom. 15: 24 bort ifrån eder (icke af), d. npoz-

dmou zou xupcou 2 Thess. 1: 9 bort ifrån 1. skilda

ifrån HERrans ansigte; dito åk zä>v doxouvzwv

x. z. Å. Gal. 2: 6 (är anacoluth) sc. ouåév eÅaftov

1. dylikt, — betyder ock för (efter verba cavendi

et timendi) Mt. 7: 15 aZ., för skull Mt. 13: 44

ai., förmedelst, med Lc. 15: 16, Apoc. 18: 15;

att åter anse det kunna stå efter verba pass. st.

Öjto, är alldeles oriktigt.

dizofiaiva), fiyaopat, éftrjv (ftatva) stiga) stiga 1. gå

a/, ifrån, ur (skeppet 1. båten) Lc. 5: 2, ££C zrjv

yvjv Joh. 21: 9 i land; aflöpa, lända, tjena ztvt

pign e£ zi till ngt Lc. 21: 13, Phil. 1: 19; i

prof.gr. äfn lyckas, slå in.

dnoftdkla), éftakov (ftdXXco) kasta af 1. bort Mc.

10: 50, Hebr. 10: 35 (metaphor.).

dno/9Å£7roj (ftte/tco) kasta sina blickar ifrån ngt bort

på ngt annat, hafva sina blickar fastade, rigta

dem på ngn 1. ngt zl Hebr. 11: 26.
*

dnåftÅrjxoi;, ov adj. vble (af dnofidkka)) bort-, för-

kastad; förkastlig 1 Tim. 4: 4.

dnofioÅT], rjs, i] (änoftdAÅco) bortkastning, förkastelse

Rom. 11: 15, förlust Act. 27: 22.

dnoywopai, eyevöprjv (yivopac) vara ifrån, blifva af

med zivc, slippa (genom döden), dö bort ifrån,

afdö = dno&vijoxa) 1 Petr. 2: 24.
*

Molander, Grek. Lex, t. N. T.

ånoåéåwfit 33

dnoypa<pr], iyc, '/} (följ.) uppskrifning, uppteckning,

införande i längder, mantalsskrifning, folkräkning

Lc. 2: 2, Act. 5: 37 (se Kupyvtog).

dTcoypdfaj; yéypappat, eypa^dp^v {ypd.ipco) af-

skrifva, copiera; uppskrifva, uppteckna, införa i

längder; med. och pass. låta uppskrifva 1. anteck-

na sig Lc. 2:1.3.5 (neml. i mantalslängder),

mantalsskrifva sig; dn. sv oupavols Hebr. 12: 23

uppskrifne i himlarne (d. v. s. deras dervarande

borgarerätt är dem redan tillförsäkrad, ehuru de

ännu kämpa på jorden).

dnodelxvupc, édsi$a; åédstypcu (åetxwpu) uppvisa,

förevisa, utställa till åskådande (ngt färdiggjordt),

offentl. utställa, framställa 1 Cor. 4: 9, 2 Thess.

2: 4, utnämna, förklara, legitimera Act. 2: 22,

äfn bevisa Act. 25: 7.

dr:6åec$tz, ewf, ?] (fgde) framställning, bevisning 1

Cor. 2: 4.
*

t dnoosxazoa) {dsxazooj) eg. aftionda d. ä. l:o) på-

lägga ngn tionde, indrifva 1. taga tionde af ngn

ztvd, infin. -zouv Hebr. 7: 5. 2:o) erlägga, utgöra,

gifva tionde af ngt zi Mt. 23: 23 al.

dnodexzoz, ov adj. vble (af följ.) acceptus, antag-

lig, väl upptaglig, välkommen, välbehaglig 1 Tim.

2: 3, 5: 4.

ånods%0[j.ai, sds^dprjv-, sdé%$7]v (déyj>pai) eg. taga

utaf, upptaga, antaga, emottaga, väl upptaga Lc.

8: 40 al, gilla Act. 2: 41, berömma Act. 24: 3

(andra tyda: erkänna).

dnod^péw, edy/r^aa (följ.) vara ifrån sitt folk 1. land,

i främmande land, ute på resor, fara 1. resa ut-

rikes 1. bort Mt. 21: 33 al.

dnodrjpos, ov (39jp.os) frånvarande från sitt folk.

bortrest, i främmande land Mc. 13: 34.

dnodidcopi, åcöoco, édeoxa, édcov; sdöprjv, edådfjv,

Apoc. 22: 2 — didouv liks. af d.Ttodid6oj (dtåojpi)

af- 1. utgifva, utlemna, betala, erlägga, vedergälla,

dnodozs dnédcoxev vedergäller henne ss.

också hon hafver vedergällt (icke upiv, hkt ej fins

i nyare editioner, utan scil. sina bekännare —
denna uppmaning kan ej vara ställd till Guds

folk, utan till HERrans tjenare i den osynliga

verlden); uppfylla, fullgöra zivi r«c ?>(f£iMs Rom.

13: 7 uppfylla mot ngn 1. erlägga till ngn sina

skyldigheter, äfn 1 Cor. 7: 3 al.; aflägga Myov

Mt. 12: 36 al. räkenskap; återlemna Lc. 4: 20,

9: 42; med. sälja zi zivoq Act. 5: 8, 7: 9 ngt

för ngt pris, äfn dvzt zivoq Hebr. 12: 16; anm.

5
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fut. med. och aor. 2 med. nyttjas ss. hjelpformer

till ninpdcrxto.

f ånodcopi^co (ånö, åid, bpi^(o) afsöndra, afskilja

med 1. utan kauxouz sig Jud. 19 (s. blott ut-

värtes, icke invärtes höra till Guds församling —
dfre tillägges ij.nr/iy.oi x. x. Å.).

ånoåoxipd&o, aaa; dadrjv (åoxtptä^m) ogilla, för-

kasta Mt. 21: 42 al.

ånodny-fj, iyc, '/] {å.TZodé%ofiai) emot-, upp-, anta-

gande, gillande, bifall; ö.^io<; nd.ar^ ån. 1 Tim.

1: 15, 4: 9 värd allt antagande 1. bifall (utmär-

ker Åbyo<x ss. uteslutande hje tvifvel).

ånåfrsait;, eaic, 'Q (ånoxi&rjpi) af-, 1. bortläggande

aapxbc punoo 1 Petr. 3: 21 (se punoq)^ xno

ax^vcbpaxot; 2 Petr. 1:14 (der tropen af en kläd-

ning är sammanblandad med* den af en hydda).

äno&vjxr], ?yc, y] (ånoxi&fjp.t) ett ställe der man af-

1. nederZd^er ngt för att förvaras, förvaringsrum,

bod, lada Mt. 3: 12 al.

åno^-rjauupi^a) (ttrjOaopiCcö) upphopa, magasinera,

bespara ecrnxoiz åt sig 1 Tim. 6: 19.

ånotDlftco {j})ifiio) utkrama 1. -pressa, trycka, tränga

bort 1. undan Lc. 8: 45.

ånobvqaxto
,
ftavoupcu, é&åvbv {ihrjaxto) af- 1. bort-

dö, i allmht dö, omkomma (om så väl naturlig

s. våldsam död) Mt. 8: 32 al.; än. xivi Rom.

6: 2 afdö ngt, afsäga sig all gemenskap med ngt

(när mskn kommer i förening med Christo genom

tron, dör hon bort fr. synden, s. förut var det

element, i hkt hon lefde), Rom. 6: 10 säges Chri-

stus vara afdöd synden (naturligtvis icke sin egen,

utan mskrnas, så att denna, sedan hon en gång

kostat honom lifvet, icke mera kan hafva ngt in-

flytande på honom), Rom. 7: 10 hemfalla till

döden, blifva dödens rofj än. ånö xivos Col.

2: 20 afdö ifrån ngt, genom döden befrias ifrån

ngt; utdö 1. dö ut (om träd) Jud. 12, ruttna

Joh. 12: 24 (om korn).

ånoxoMioxdvco Mc. 9: 12, Act. 1: 6 = följ.

ånoxadiaxTjpi, xaxaax-qaco; xaxeoxädvjv, äfn med

dubbelt augment exaxeoxattrjv (xadiarrjpi) ifrån

ett läge försätta i ett annat, återställa (i sitt förra

läge) återförsätta Mt. 17: 11 al. ; jiass. återställas

Mt. 12: 13 al, xvä Hebr. 13: 19 återställas till

1. återgifvas ngn (dessa ord häntyda pä författa-

rens fångenskap — och det i v. 13 begagnade

napzpfio)/q på hans fångenskap i Rom).

ånoxalönxco, u^jco, utya; u<pi)qo-opat, öfdrjv (xa-

hmxco) afhölja, upplyfta 1. taga bort täckelsct,

å-6y.£i[xai

uppenbara, xvA xi Mt. 11: 25 al.; pass. uppen-

baras, blifva bekant Mt. 10: 26 al.; sk xb åno-

xalotpérjvai aöxåu 2 Thess. 2: 6 på det att han

(antichrist) må blifva uppenbar.

åTZOxdXuxpKX, sojc, f] (fgde) uppenbarelse, upplysning,

förklaring Lc. 2: 32 al., iv 'fjuépa &!toxa\u<pé(os

Osou Rom. 2: 5 på den dag, då Guds

rättvisa dom 1. domsrättvisa uppenbaras; xax

ånox. Eph. 3: 3 uppenbarelsevis, genom uppen-

barelse; ån. 'lioäwnu Johannis uppenbarelse (bok),

som upptecknades af honom på ön Patmos enl.

gudomliga uppenbarelser (syner). Hufvudtankame

i denna svårfattliga bok äro följande: l:o) JEsu

öfverallt upphöjda gudomliga värdighet, hkn väl

genom dödslidande gått härifrån och derföre före-

kommer under bilden af ett offradt lam, men ett

lam s. löser alla insegel och är en HERre öfver

alla herrar; 2:o) Jerusalems förstöring, templets

ödeläggelse och Israels förskingring; 3:o) domen

öfver den hedniska gamla verlden och dennas un-

dergång; 4:o) en noggrann skildring af den fiendt-

liga hufvudmakten, s. är Rom, i synn. det påf-

viska, dess välde, dom, undergång; 5:o) Guds

rike, dess seger och herrlighet. Denna prophe-

tiska bok ansluter sig ss. en fortsättning till Da-

niels bilder och prophetior, de sista i G. T. öfver

Guds rikes angelägenheter och utvecklingsgäng på

jorden.

ånoxapadoxia, «c, q (xapadoxia spänd, längtans-

full förbidan af xapaooxéco — xdpa hufvud, do-

xeuco lura, passa på —- eg. med upprest 1. fram-

sträckt hufvud se 1. höra efter ngt, lyssna, lura,

passa på, vara i spänd väntan) spänd väntan,

längtansfullt förbidande Rom. 8: 19, Phil. 1: 20.

å.noxaxaldaaco. rjllaqa {xaxuldaaio) återförsona,

enl. andra: fullkomligt försona (det förra är väl

riktigare) Tivä xi"ji Eph. 2 : 16, xiva e?c xiva Col.

1: 20 ngn med afs. på ngn = med ngn.

ånoxaxuMzaaiz, sw;, rj (ånoxaHioxr^ii) eg. åter- 1.

tWlbnkaförsättning (i sitt förra skick), återistånd-

sättande, återställelse; ån. ndvxcov Act. 3: 21 all

tings återställande i det skick det hade före synda-

fallet och ett ännu herrligare (detta rör neml. de

trogna och xxiais Rom. 8 cap.); detta skall i ful-

laste mått ske vid Frälsarens andra ankomst 1.

napouaia (Elire — Johannis (löparens verksamhet

Mt. 17: 11 var blott förberedande).
"

ånöxsipai (xsipat) vara ajlagd, förvarad, deponerad
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Lc. 19: 20 al.; imperson. det är beskärdt, be-

stämdt, förelagdt Hebr. 9: 27 med infin.

änoxecpaXcCa), laa (xz<po.X/q) qsi afhufva, afslå huf-

vudet, halshugga Mt. 14: 10 al.

dftoxX-suo, eioa (xXsuo) afstånga, tillsluta, stänga

Lc. 13: 25. É

änozoTTTCö, éxoipa; xbipopai {xönzco) a/hugga 1. -skära

Mc. 9: 43 al; med. Gal. 5: 12 afskära, castrera

sig (måtte de s. så ifrigt yrka på omskärelsen

och derigenom oroa eder, icke nöja sig blott med

sin omskärelse, utan till och med låta castrera

sig! — utgör ett slags x/Jpag, och någon annan

betydelse af ordet är olämplig).

åiroxpipa, aroz, zo (följ.) svar, utslag, dom 2 Cor.

1: 9. O
ånoxpivopai, expwdprjv, xpSyoopai, expibrjv (xpcuoj)

gifva utslag, besked, svara på, besvara, svara zivi

ngn Mt. 22: 46 al.; anm. brukas äfn för tala 1.

börja ett tal, utan att ngn förut talat 1. frågat,

taga till ordet (likväl med afseende på ett ifråga-

varande ämne, 1. till följe af en gifven anledning)

Mt. 11: 25 al.

ånoxpimi;, ecwc, ^ (fgde) besked, svar Lc. 2: 47 al.

ånoxponrw, éxpiHpa; xéxpuppai (xpunzco) bort- 1.

undangömma, dölja (Mt. 25: 18), vi drro zcvoz

ngt för ngn Mt. 11: 25, Lc. 10: 21; p. p. p.

dold, fördold 1 Cor. 2: 7 al.

ånöxpufoc;, ov (fgde) dold, hemlig, förborgad Mc.

4: 22 al.

änoxzewco, äfn xzéva> (Mt. 10: 28, Lc. 12: 4 Gries-

bach) och xzivvto (11. cc. al. Tisch.), xzsvd), ixzetva;

exzdvbrjv (xzeiva) döda) af- 1. utdöda, i allmht

döda, mörda Mt. 14: 5 sapissime, Rom. 7: 11

(om dpapzca, s. gjorde P. till rof för 1. ådrog

honom så väl den lekamliga, som andliga döden);

tillintetgöra, utsläcka, upphäfva zrjv e/öpav Eph.

2: 16.

dnnxoéa), r
t
aa (xuéco 1. xöco blifva hafvande, afla, gå

hafvande, vara drägtig, bära) framföda Jac. 1: 15

(då begärelsen — arfsynden — hafver aflat, föder

hon synd — verksynd; men då synden blifvit full-

ändad = då syndaloppet blifvit fulländadt, fram-

föder hon död - - evig fördömmelse; dock är dö-

den äfven lön för hvarje enskild synd Rom. 6: 23),

Jac. 1: 18 (om nya födelsen).

dTcoxuÅcaj, iaa.; tapai (xuXuo) af- 1. bortvältra Mt.

28: 2 al.

änoXapftd.va), Mj<j)Opttti {):'qp<pnp.ru Tisch.), eXm^ov,

eXaftoprjv (Xapftdvaj) taga af, ifrån, ut Mc. 7: 33;

^AnoXXwq 35

ut- 1. återfå, få igen 1. tillbaka Lc. 6: 34, 15: 27,

bekomma, undfå Lc. 16: 25, Gal. 4: 5, 2 Joh. 8,

uppbära, skörda Lc. 23: 41 al. ; 3 Joh. 8 j|
utto-

Xapftdveiv, hkt Tisch. Cod. Sin. har.

ånÖAaum<;, ecoz, 7] {årtoXaoco taga 1. få af, skörda,

bekomma, njuta, af Xdftco, Xap.fid.va>) njutning,

nöje, förnöjelse 1 Tim. 6: 17, äpapziaz Hebr.

11: 25 synds 1. syndig förnöjelse (så kallas Mosis

vistelse vid Pharaos hof).

o.twXsitico, ÉXuttov (Xectko) aflemna, qvarlemna, öfver-

gifva 2 Tim. 4: 13 al,; pass. qvarlemnas, vara

öfrig, återstå Hebr. 4: 6 al.; odxézc i)i>-

aia Hebr. 10: 26 så är ngt offer för synderna

icke mera öfrigt (enär det sanna, i G. T. före-

bildade, syndoffer är Christus — jfr Hebr. 6: 4 ff.

och åvaxawt&o).

aTtoXsiyco (Xslyco lingo slicka) afslicka; anm. Lc.

16: 21 utmärker ej huudarnes medlidsamhet, ty

de österländske voro vilda och grymma, utan åXXå

xai antyder en förökning i lidandet.
*

ujzoXlupi 1. uco, nXéaco 1. oXfi>, oXcoXa, coXeaa; nXnu-

pac, ajXoprju (oÅMpti, stam aXco bringa på fall)

bringa om lifvet, afdagataga, döda, förderfva Mt.

2: 13 al. ; förlora Mt. 10: 39 al., tva p.7] åno-

Xéarjze uTroXafirjTS 2 Joh. 8 på det J

icke må»en förlora hvad J förtjenat = frukten af

edert arbete, utan undfå full lön (nådelön); med.

jemte p. 2 och pass. gå förlorad, bli förtappad,

förgås, förderfvas Mt. 9: 17 al., undergå förän-

dring 2 Petr. 3: 6 (geuom syndafloden under-

gingo himmel och jord en sådan förändring, att

det gamla tillståndet förstördes och ett nytt fram-

trädde); part. förlorad, förtappad, »borttappad»

Mt. 10: 6 al.

'AttoXXmojv, ovtos, o (eg. part. till fgde) förderfvare,

förstörare; fkmr Apoc. 9: 11 ss. öfversättning af

'Aftaddatv, hkt se.
*

'AttoXXmvcoc, «c,
:
f} Apollonia (helgad åt An6XXa>v),

stad i Macedonien (provinsen Mygdonia) emellan

Amphipolis och Thessalonica, en coloni af Corin-

thier och Corcyrseer Act. 17: 1.
*

'AnoXXdx:, d) accus. d> (smdr. af 'AttoXXmvcoc) Apollos,

en Judechristen ifrån Alexandria, vältalig {Xoyiot;)

och skriftkunnig (duvazbs ev zat<; ypaycuq) som,

tidigare undervisad af Johannis lärjungar, i Ephe-

sus fick genom Aquilas och Priscilla närmare

kännedom om christendomen och sedermera ss.

förkunnare af evangelium uppträdde mot Judarne

i Achaia och i synnerhet i Corinth. På sednare
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stället hade han uppträdt efter Paulus, och en

del af församlingen derstädes benämnde sig efter

honom. Då Paulus skref sitt l:sta bref till Co-

rinth, var Apollos jemte honom i Ephesus, men

önskade åter komma till Corinth. Efter hans om-

nämning Tit. 3: 13 försvinner han ur historien.

Anses vara författare af brefvet till Hebrseeme,

s. likväl i det fallet är skrifvet under Pauli öfver-

inseende, fkmr Act. 18: 24 al.

dnoXoyéopat, rjadpyjv, fydrjv (drro, Å6foz) säga sig

ifrån, frisäga, urskulda, försvara sig, anföra ur-

säkter, zi Lc. 12: 11 al. anföra ngt till sitt för-

svar, zivi för (inför ngn) Act. 19: 33 al., nept

zivoc Act. 26: 2 rörande ngt, zä nep\ éft&UTOU

anföra hd s. hörer till mitt försvar.

dnoXoyia, ac,
fy

(fgde) försvar, försvarstal Act.

22: 1 al.

ånoXo6a>; eXouodpcqv (Xo6a>) aftvå; i N. T. blott i

med. aftvå 1. låta aftvå sig zi ngt Act. 22: 16,

1. absol. 1 Cor. 6: 11 (neml. genom dopets bad

syndaskuldens orenlighet d. ä. J förskaffaden eder

genom dopet — neml. i förening med tron —
edra synders förlåtelse).

ånoÄUTpiooK;, ecos,
fy

(d-zoXuzpåco lösgifva, lössläppa

emot lösepenning Xuzpov) lösköpning, lössläppning,

frigifning Lc. 21: 28, Hebr. 11: 35 al., men i

synnerhet den genom HERren utförda förlossning,

återlösning Eom. 3: 34 al.

dnoÅöa), Xöaat. éXvoa-, X.uftfyoopat. XAXupau eXu&rjv

(Xuco) aflösa, lösa af, lösgöra, upplösa, befria, fri-

gifva, förafskeda, entlediga, affärda, låta gå Mt.

14: 15, Lc. 8: 38, Act. 13: 3; lösgöra, befria,

frikänna Mt. 27: 17 al. ; förskjuta, skiljas vid,

»öfvergifva» Mt. 1: 19, 5: 31 al.; släppa efter,

eftergifva, förlåta Lc. 6: 37; med. aflägsna sig,

afträda Act. 28: 25; pass. befrias fr. ngt zcvos

Lc. 13: 12, du är fri från din sjukdom; skiljas,

hemförlofvas Act. 4: 23, 15: 30. 33 al.

dnopdaaoj (pd.aaco knåda) afstryka 1. -torka; med.

torka, skudda af sig Lc. 10: 11.

ånovépto (vépai pasco, dispesco, tribuo) af-,

ut-, tilldela (zcvt) zipfyv 1 Petr. \. 7 tilldela 1.

bevisa ngn ära, hedra ngn.
*

dnov'nxzco; evtipdprjv (vcnzw) aftvå 1. två ngt på sig

Mt. 27: 24; i afs. härpå anm., att det var en

Jud. plägsed att två händerna på sig för att der-

raed antyda sin oskuld i ett brott 1. mord.

dnoninzco, éneaov 1. éneaa Act. 9: 18 (ncnza)) af-

1. bortfalla.

ånoardfftou

dixn7tX,avda>
;

e-rX.avfy&rjv (irX.avdco) afleda från rätta

vägen, miss- 1. förleda, förföra Mt. 13: 22; pass.

förföras, fara vilse 1 Tim. 6: 10.

dnnnkéa), énXeoaa (nXéco) afsegla, segla bort, ifrån

Act. 13: 4 al.

utiotcXuvco, énXuva (ttXuvoj) aftvå, afskölja, rengöra

(med vatten) Lc. 5: 2.

dTtnnviyco, envisa-, enviyrjv (nuiya)) förqväfva Mt.

13: 7, Lc. 8: 7; pass. qväfvas (af vatten), drunkna

Lc. 8: 33.

d/Topéa) och -péopai {äizopos, ovågad, ofarbar, utan

väg 1. medel; af « 1, Trnpoz utväg, medel af

mcpco genomtränga) vara utan utväg, hjelp, medel,

i förlägenhet, bekymmer, rådlös, villrådig Joh.

13: 22, Act. 25: 20, 2 Cor. 4: 8, dnopoupai sv

öpuv Gal. 4: 20 jag är föremål för tvifvel, man

är tvifvelaktig om mig ibland eder.

aTtopia, ac,
fy

(fgde) rådlöshet, förlägenhet, förtvif-

lan Lc. 21: 25.
*

ånofipinzo), éppcipa (pcnza)) kasta af, bort, ifrån,

scil. kaozouc; Act. 27: 43 kasta sig ifrån (neml.

skeppet), kasta sig i (hafvet 1. vattnet), se pro-

jicere.
*

dnopfavi&o; iaUrjv (dpfavi^co af bpipaviK) göra

fader- och moderlös; pass. blifva fader- och moder-

lös, öfvergifvas, lemnas allena, 1 Thess. 2: 17

dnå zivos bort ifrån ngn (utmärker den känsla

af värnlöshet och tomhet, s. intager barn, när de

mistat sina föräldrar).

dnoaxeodZoj \ eo~xeoa.adp.rjv (<rz£yoc) afpacka, skaffa

trossen åstad från ett ställe till ett annat; Act.

21: 15 sedan de packat af (hvarvid dock en bättre

lectio är eTziaxeoaoduevoi. likt se).

aTioaxiaapa. azoz, zo (duOoxidZto afskugga, kasta

skugga ifrån sig, d~r6, oxid) eg. det afskuggade,

den kastade skuggan; dn. zpoffyz Jac. 1: 17 eg.

omväxlingsskugga, omväxlande fördunkling, ljus-

förminskning ss. vid sol- 1. månförmörkelser.

dnoo-Trdoj, éonaoa; eo-7~do~t}rjv {a~dco) af- 1. utdraga

t. ex. zfyv pdyaipav Mt. 26: 51 sablen 1. svärdet,

dntaco abzou Act. 20: 30 ev bortdraga (ifrån den

rätta vägen och) efter sig, draga till sig; (med.

och) pass. söndras, skiljas, draga sig bort, skilja

1. aflägsna sig, bortgå Lc. 22: 41, Act. 21: 1.

dnoo-zao-ia, ac,
fy

(dffiazr^iC) affall dr.ö ztvos Act.

21: 21 ifrån ngn, absol. 2 Thess. 2: 3 affall

(ifrån tron).

uTtoo-zdatov, ou, zö (fgde) affall, skillnad, skilsruessa,
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fttflAlov dnoaraaioij Mt. 19: 7, Mc. 10: 4 liber

repudii, skiljobref, äfn utan /3cj3Å. Mt. 5: 31.

ånoozeydCa), aoa (azeydCoj täcka af azéyrj) affäcka

Mc. 2: 4; HERren lärde i ett unspwov. De som

buro den sjuke, stego upp på den trappa, hkn

bar ifrån gatan till det platta taket, aftäckte sten-

läggningen hf taket bestod och nedsläppte den

sjuke genom den gjorda öppningen.

åTznazéXko), eXä), éazalxo., éazeiXa; iozalpai. sazd-

XfjV (ozéÄXco) af- 1. utsända, sända åstad, affärda

Ttvä Mt. 10: 5 sapissime, zivd med infin. Mt.

22: 3 al. i. zivu zc ngn ss. ngt t. ex. 1 Job.

4: 14, bortskicka åv dféaet Lc. 4: 18 frigifne,

ss. frie; åmazakpévo<;, hmd 2tka>dp Joh. 9: 7

öfversättes, se ZiXcodp.

ånoazepéco, éprjaa; éprjpai (ozspéoj =) beröfva,

afhända, bedraga 1. besvika ngn på ngt zivd zt,

zivd zcvos, (zi r;voc) Mc. 10: 19 al., åXXrjXoos

1 Cor. 7: 5 sc. e^ooaiav zauzrjv »beröfven icke

hvarandra denna makt 1. rättighet»; göra intrång,

förfördela, skada 1 Cor. 6: 8; med. 1. pass. låta

tillfoga sig skada, förfördela sig 1 Cor. 6: 7; perf.

pass. hafva blifvit beröfvad, sakna zwoz 1 Tim.

6: 5; p. p. p. undan-, inne- 1. förhållen Jac. 5: 4.

dnoozoM], iyc, rj (ånoazéXXoj) a/sändning, mission;

diaxovia xac åizooz. Act. 1: 25 (hendiadys) —
apostlaembete, äfn ån. ensamt Rom. 1: 5 al.

aTiöozoXoq, ou, b (se fgde) afsänd, sändebud, bud-

skap, gesandt, deputerad, utskickad 2 Cor. 8: 23,

Phil. 2: 25, apostel; så kallades de 12 JEsu lär-

jungar, sedan hvar och en som har en apostels

embete; så kallar Paulus sig hedningarnes apostel

Rom. 11: 13, och i denna vidsträcktare mening

fkmr ordet Gal. 1: 19 om Jacobus, Frälsarens

broder, äfnsom 1 Cor. 12: 28 om alla de af Chri-

sto förordnade budbärare till alla folk; dessa hade

Andans hela fullhet och kunde derföre verka ss.

propheter, lärare o. s. v.; äfn Christus sjelf kallas

Hebr. 3: 1 år.oazoXoz xac dp^capsb^ riyc bpo-

Xoycaq 7}pto\> vår bekännelses 1. vårt förbunds apo-

stel och öfversteprest d. ä. det gudoml. sändebud,

hkt vi bekänne (till hkt vi bekänne oss) = som

stiftat det förbund i hkt vi stå, och öfversteprest

i detta med Gud slutna förbund (af dessa ord se

vi, att Christus i sig förenat Arons embete med
Mosis).

ånoazopaziZa» (azöpa) l:o) från munnen d. ä. ur

minnet tala, memorera, men äfven extemporera;

ånozivo) 37

2:o) i N. T. locka ord från munnen, fresta genom

frågor Lc. 11: 53.

ånoazpéwco, é</>co, éazpe^a; eazpdcprjv (azpé<pa))

af- 1. bortuäwcZa zc åno ztvoz Rom. 11: 26, 2

Tim. 4: 4, förvända Lc. 23: 14, låta vända om,

sticka tillbaka (svärdet i skidan, sk zov zotzov

aåzyjt; = ftrjxrjv) Mt. 26: 52, återställa, lemna

tillbaka Mt. 27: 3 (der dock Tisch. har eazpe-

(pzv); äfn inträns, vända 1. omvända sig ifrån årtö

ztvo<z Act. 3: 26; pass. vända sig bort ifrån ngn

1. ngt, icke vilja hafva med ngn 1. ngt att göra

(af afsky, förakt o. s. v.) riva 1. zi Mt. 5: 42,

2 Tim. 1: 15, Tit. 1: 14, Hebr. 12: 25.

djzoazoyim (azuyéoj, se azuyvd^co) abhorreo, rysa

tillbaka, hafva afsky för, afsky Rom. 12: 9.

f åKoauvd.yo)yo<;, ou (auvaywyrj) utesluten 1. utstött

från synagogan; det gafs 3:ne slag af bannlys-

ning (excommunicatio) l:o) 1!HJ (åcpopcapoc

Lc. 6: 22); den bannlyste ålades att i en månads

tid hålla sig på 4 alnars afstånd från husets öf-

rige medlemmar. 2:o) C*]n (bann); ingen fick

tala, handla, äta med den bannlyste, äfnsom ho-

nom förvägrades tillträde till synagogan Joh. 9:

22, 12: 42, 16: 2. 3:o) NFlÖty (utplånande)

medförde fullkomligt uteslutande för alltid under

förfärliga bannlysningsformler.

dnozdoato; szagdprju (zdoo~a>) ställa åtskils, afsön-

dra, aflägsna; i N. T. blott med. skilja sig ifrån,

taga farväl 1. afsked af ngn zcvi Mc. 6: 46 al.,

zok ek tov oJxov poo Lc. 9: 61 (attraction 1.

(v> pro dnépxEoftat ek zbv ocxöv poo xac årco-

zd$. zok oixw); äfn metaphor. säga farväl åt en

sak, försaka, afsäga sig zcvi Lc. 14: 33.

d.7zoze/.é(o
;
ezeXéad-rjv (zeXéco) afsluta, fullborda, full-

ända Jac. 1: 15; Lc. 13: 32
||
hos Tisch. för

enczeXS).

dnozittypc; eftéprjv (zctirjpi) afsätta, af- 1. bortlägga;

med. lägga af sig zå ipdzia Act. 7: 58 kläderna,

bortlägga metaphor. zov naXatbv ävdpamov Eph.

4: 22 den» gamla mskn, spya Rom. 13: 12 lägga

ifrån sig, afstå ifrån; zb (peudoz Eph. 4: 25,

bpyrjv Col. 3: 8; oyxov, åpapzcav Hebr. 12: \ tcet.

ånozivdaaoj, eziva$a (zcvdaow svänga, skaka; besl.

med zeiva), zavucd) afskaka, afskudda Lc. 9: 5,

Act. 28: 5.

dnozcva) (1. ånozico), iaco (zuo) betala, ersätta, godt-

göra Phil. 19.
*
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ånovoXfldca (znXp.dxo) fördrista sig, taga sig dristig-

het, våga sig åstad Rom. 10: 20.

dnozopta, «c, Yj (se följ.) eg. afskurenhet, tvärbrant-

het, tvärhet, skarphet, stränghet, hårdhet; Rom.

11: 22, der ordet ensamt fkmr, är det troligen

valdt med afs. på de afliuggna grenarne.

åiroTOficoG, adv. (af åizåropios afskuren 1. afhuggen

af ånä, réfivco skära) afskuret, skarpt, strängt 2

Cor. 13: 10, Tit. 1: 13.

dnozpénaj (zpénoj) af- 1. bortvända; med. vända

sig bort ifrån ngn, undvika ngn = éxzpénsaliai

2 Tim. 3: 5.
*

åitouaia, «c, y] {änecfii) frånvaro Phil. 2: 12.
*

dno<pépu>, Ypjeyxov 1. YjWyxa, tvéydrjv (<pépa>) bort-

bära, bortföra Mc. 15: 1 al.

dno(psöyco, éwuyov (<pz6yco) fly bort ifrån, undfly,

undkomma ttv6<; 2 Petr. 1: 4, ri 2 Petr. 2: 18. 20.

dno<pé)éyyopac. ecpHsysdpYjV {(fdérynpai) eg. säga

sin mening rent ut, taga bladet ifrån munnen, i

allm. tala Act. 2: 4. 14, 26: 25.

dno<fopzc^npac ((fopzi^co) afbörda sig, urlasta Act.

21: 3.
*

årtöypTjcnc. swc, ^ (dnoypdopat förbruka, bruka 1.

öda upp, äfn: missbruka af ypdnp.ac) förbrukning

Col. 2: 22 hkt allt är (bestämdt) till undergång

genom förbrukningen. "
dnoycopzio, eywpqaa (ycopé(o) af- 1. bortgå, draga

sig tillbaka, vika Mt. 7: 23 al.

äzoycopt&o; sycopiadrjv (ya)pi£co) afsöndra, skilja

ifrån; pass. skilja sig ån. åXXrjlcov Act. 15: 39

ifrån hvarandra; skiljas, vika 1. gå bort, försvinna

Apoc. 6: 14.

ånoipöyw (ipuyto) utandas, dö, blifva liflös (råka

utom sig) Lc. 21: 26. *

'Athvcoo (föpov, Forum Appii, Appii torg, en små-

stad i Italien, 43 Rom. mil frän Rom vid via

Appia, s. här genomskar de Pontinska träsken.

För sitt dåliga dricksvatten och det myckna då-

liga folk, i synn. matroser, som der vistades (ty

staden låg ej långt ifrån kusten), uppchöllo sig

bättre resande ej gema der Act. 28: 15.

dnpiKiToz, ov (d 1, npo^izo; tillgänglig, adj. vble

af npozetpi jag går till, nalkas) otillgänglig 1 Tim.

6: 16.

•f dnpöcxono<;. av (d 1, npo-xönzco) utan anstöt,

oskadd, oförkränkt Act. 24: IG; äfn active, som

icke ger anstöt, oanstötlig 1 Cor. 10: 32, Phil.

1: 10.

f ånpozconaX^nzcoc 1. -Xippnzm^, adv. (d 1, nno;-

'Aoaj3ta

conoXynzoz — -Xyj-zy^) utan anseende till per-

sonen, opartiskt 1 Petr. 1: 17.

dnzaioroz, ov (d 1, nza.uo) s. icke stöter emot 1.

stapplar, utan att stappla 1. fela, synd- 1. felfri;

fuldaaeiv ziva å. Jud. 24 bevara ngn för fall.
*

d.nzco, 7j(pa; ^(pdfitjV apto, häfta a) knyta, fästa

vid; b) antända, tända upp Lc. 22: 55, tända på

Lc. 8: 16 al.; med. häfta 1. fästa sig vid, vid-

låda, vidröra, komma vid zcvnc: Joh. 20: 17, taga

1. fatta uti Col. 2: 21, befatta sig med, hafva

beröring med zivik 2 Cor. 6: 17, yjvaixnq 1 Cor.

7: 1; komma vid, skada nv«c 1 Joh. 5: 18.

\4ncfia, «c, Yj Apphia, en christiuua i Colossoe, sanno-

likt Philemons hustru, enär förbönen för Onesimus

äfven ställes till henne (ss. matmoder) Phil. 2.
*

dncotyénpai, coadpYjV (codéa) stöta, skuffa) stöta ifrån

sig, tillbaka 1. afvisa, försmå Act. 7: 27 al.

dnajXsia, ac, (ånåXXupt) förlust, förspillning Mt.

26: 8, iorderf, fördömelse (den eviga), det eviga

förderfvet, den eviga döden Mt. 7: 13 cd.; uibc

zyjz dn. förderfvets 1. förtappeisens son (Joh. 17:

12 = Judas Ischariot, 2 Thess. 2: 3 = anti-

christ).

dpd, «<r, Tj hön, önskan, i god 1. ond mening, för-

bannelse Rom. 3: 14.

apa, dpays, part. (apa) foga, sammanbinda) följ-

aktligen, alltså, nu, dock Lc. 11: 48 al., äfn med

ouu följaktligen, alltså Rom. 5: 18 al, då, der-

efter, i det fallet 1 Cor. 5: 10, 7: 14, Gal. 2:

21 al.; tilläfventyrs, kanhända, måhända efter si,

urj, oåx Mc. 11: 13, Act. 21: 38 al.

åpa, frågeord (ursprungl. samma ord s. fgde; men

med förändrad accent få orden i allm. förändrad

betydelse oeh tvärtom) Lo) månne? (obestämdt

svar) Lc. 18: 8; äfn månne icke? Gal. 2: 17 =
så var det väl i det fallet (kanske borde apa

läsas). 2:o) apa o'j månne icke? (jakande svar).

3:o) apa urj väl icke (nekande svar). 4:o) äpdys

månne väl? (jakande 1. nekande svar; i profangr.

vanligen det förra, cleremot det sednare Act. 8: 30).

\tpa,3ia. «c, $ Cn& Arab heter ^V. 1. WJ)
Arabien. Efter Ptolonmms delas det i It/ckliga,

steniga och öde Arabien (denna indelning är fnll-

komligen obekant för de inhemske geographerne.

hka räkna öde Arabien till Syrien och det steniga

till JEgypten) l:o) Lyckliga (y
t
vjoaincov. felix),

äfven Jonen, består af den egentliga stora hallon

emellan Koda hafvet oeh Persiska viken och ut-
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gör största delen af Arabien; dess i forntiden mest

berömda produkter voro : balsam, rökelse, myrrham.

Sabsea (fctjll») var ett district af lyckl. Arabien.

2: o) Steniga (nevpaca, petrsea) Peträisha (nam-

net härledes ock af hufvudstaden Petra) är den

nordvestligaste delen af Arabien och omfattar dels

halfön der Sinai ligger, dels den stora landsträc-

kan emellan iEgypten, Medelhafvet, Palaestina,

Öde och Lyckliga Arabien. Härigenom gick Israe-

liternas tåg till Canaan. Efter Babyloniska fån-

genskapen blomstrade ett rike, Arabia Petrrea, af

vidsträckt omfång med hufvudstaden Petra, hvars

Konungar hette Aretas. 3:o) Öde Arabien 0] eprj-

fios, deserta) ligger östligast; har i öster Euphrat

till gräns, på de andra sidorna Syrien samt lyck-

liga och steniga Arabien. — Araberne voro dels

stads- 1. by-invånare, dels nomader (beduiner -

öknens folk 1. söner), i lyckliga Ar. det förra, i

de begge andre delarne det sednare; tidigt ned-

satte sig Judar i Arab.; huru långt Paulus der

utsträckte sin verksamhet, är ovisst. — Fkmr Gal.

1: 17, 4: 25.

'Apdp, b indecl. (Cl hög) Aram, Esroms son Mt.

1: 3. 4; anm. Cl K (högland) Aramseen 1. Syrien,

se 2!upca.

äpawoz, se uppaipot;<

''Apati', apos, b Arab Act. 2: 11, se 'Apaftia.
*

dpyéco (följ.) vara overksam, trög, hvila; oux d. 2

Petr. 2: 3 (utmärker, att domen sedan lång tid

är i annalkande och skall i sinom tid inträffa).

åpybq, öv (å 1, epyov) l:o) utan handling, oskedd,

ogjord (fkmr ej i N. T.). 2:o) utan arbete, overk-

sam, sysslolös, lat — fkmr i N. T. Mt. 20: 3. 6,

1 Tim. 5: 13, 2 Petr. 1: 8. 3:o) utan möda,

lätt, snabb (fkmr ej i N. T.). — Dessutom 4:o)

utan verkan, onyttig, fåfäng, fruktlös Mt. 12: 36,

står äfn Jac. 2: 20 (om Ttiaxiz)
!|
vexpd.

dpyupeoz, a, ou smdr. oöc, ä, ouu (se följ.) af silf-

ver, silfverne, silfver- Act. 19: 24 al.

dpyuptov, ou, ro (eg. dimin. af äpyupo-, men bru-

kadt i dess ställe) silfver Act. 3: 6 al., silfver-

mynt, penningar Mt. 25: 18 al., var i allm. =
1 Sekel = 4 Attiska drachmer == 2 Edr 42 öre

Emt; dereraot torde åpy. Act. 19: 19 vara = 1

drachma = 60 öre.

dpyupoxonos, ou, o (följ., xotttco) silfverarbetare 1.

-smed Act. 19: 24.
*

äpyupog, ou, b (dpy<k hvitglänsande, skimrande)

39

silfver, silfvermynt Mt. 10: 9, äfn annat af silfver

Act. 17: 29, 1 Cor. 3: 12 (om varaktiga bygg-

nadsämnen) al.

"Apzioq Tzäyot;, ou — ow, b ('Apeioz — af "Apr^

Mars — tillhörig, helgad åt Ares, krigsguden,

och Tiäyoz fast ställe, berg, kulle af Trrjyvupi)

Areskulle, collis Martius, Areopag; låg NV.

från dxp/moÅis i Athen, dock betydligt lägre;

skall hafva fått sitt namn af "Ap7]<;. emedan han

var den förste s. der blef dömd; sannolikare, är

dock upeio<; = <povixo<; (af ipovos mord), alltså

blodskullen, emedan den domstol, s. der hade sina

sammanträden, egde ss. den högsta äfven att af-

dömma mord (dtxai <povixat). Denna domstol,

hkn äfn hette Areopagen, var den äldsta och be-

römdaste i Athen och utgjordes af de ädlaste,

oafhängigaste och rättrådigaste männer; hvårföre

den äfn högt aktades så väl inom hela Grekland,

som hos barbarerne. Den dömde endast efter sin

bästa öfvertygelse och var derföre ett slags jury.

Enligt somliga inrättades den redan under Cecrops''

tid, enl. andra under Cranai; reformerades af Solon,

på hkns förslag de 9 Archonterne, efter väl af-

lagd redogörelse (sud-uvrj) för sin förvaltning, der

skulle inträda; Perides försvagade dess anseende.

När den helt och hållet upphörde, är ovisst; emel-

lertid var den ännu verksam och i anseende i

Pauli tid, och det var från Areskullen, men icke

ss. anklagad 1. inför rätta, som Paulus höll sitt

bekanta tal (Act. 17: 19 ff.) inför de på slutt-

ningarne och i dalen församlade åhörarne; fkmr

Act. 17: 19. 22.

WpeomayizTj^, ou (fgde) Areopagit, medlem af Areo-

pagen Act. 17: 34.
*

dpéaxsca, bättre dpsaxeca, a<r, ^ (dpzaxeua), mest

i med. uppföra sig inställsamt, artigt af dpsaxoc

mställsam, artig af följ.) inställsamt väsende, in-

ställsamhet, artighet, sk naaav åp. Gol. 1: 10

för att på allt sätt behaga (honom).

dpéaxco, éaco, eaa (äpco foga) foga sig efter, göra

till behag, behaga, »täckas» zivi, göra sig behag-

lig för ngn, göra, handla ngn till behag Mt. 14:

6 al., saurcp Pom. 15: 1. 3 göra, lefva sig sj.

till behag, lefva efter sitt behag, lämpa sig efter

Rom. 15: 2, 1 Cor. 10: 33, söka att behaga 1

Thess. 2: 4.

dpearåq, ~f], öv adj. vble (af fgde) behaglig, ange-

näm iivt Joh. 8: 29, Act. 12: 3, évwmov xivos

1 Joh. 3: 22 i ngns ögon; oux dpsarov eariv
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non placet Act. 6: 2 (vi tycke icke om) med

accus. och infin.

'Apéras, a, b (il>"lii~i) Aretas, gemensamt namn för

flera Arabiska konungar; den i N. T. 2 Cor. 11:

32 förekommande var svärfader till konung He-

rodes Antipas; då denne sednare derefter i hem-

lighet äktade Herodias, öfverföll Aretas honom

med krig och slog hans här. Antipas skref till

kejsaren i Rom, och Syriske ståthållaren Vitellius

var på marsch för att tukta Aretas, då han fick

underrättelse om Kejsarens död (37 e. Chr.) och

lät sina trupper gå i vinterqvarter. Vid denna

tid besatte Aretas (det Rom.) Damascus och till-

satte den Ethnarch s. fkmr 2 Cor. 11: 32.

åpsrrj, 9jc, fj (af "Apyjz Mars, krigsguden — andra

af ufiprjv per metathes. dvijp, liksom virtus af

vir) manlighet, tapperhet, duglighet, dygd, egen-

skap (i synn. väsendtlig, utmärkt), talang, för-

tjenst; om Gud: kraft, makt 2 Petr. 1: 3, plur.

(utmärkta) egenskaper, fullkomligheter 1 Petr. 2: 9;

om mskr: sedlig förmåga 1. verksamhet Phil. 4: 8,

2 Petr. 1: 5.

dprjv, obrukl. nomin. till genit. dpvöq, hkt se.

dpittpéoj, prjaa; prpj.at (följ.) räkna Mt. 10: 30 al.

åpiftpås, nu, b (qsi åpdpiK, ou, b band, förening

af äpco foga, förena) mängd, hop, antal, tal (räk-

ning) Lc. 22: 3 al.

'Apcpa&aéa, as, rj se Papd.

Wpiaxapyo^, ou, b Aristarchus, en från Thessalonica

bördig man, Pauli följeslagare på hans 3:dje mis-

sionsresa Act. 19: 29, blef gripen vid upploppet

i Ephesus, men sedermera frigifven och åtföljde

Paul. från Grekland till Asien Act. 20: 4; seder-

mera gjorde han Paul. sällskap på deportations-

resan till llom Act. 27: 2 och under hans der-

varande fångenskap (Col. 4: 10, Phil. 24, se dock

IlauXns).

dpiardco, 7]aa {dpiarov) spisa frukost, frukostera,

Rom. prandere (emellan 9—12) Joh. 21: 12. 15,

äfn i allm. spisa Lc. 11: 37.

åpiaxzpiK, d, öv {dpiazoq) venster, ysip Mt. 6: 3,

e£ dpcazepcbv Lc. 23: 33 på venstra sidan, ">7tXa

dpiazzpd. 2 Cor. 6: 7 se n~Ånv; hos profanförf.

äfven olycksbådande, olycklig per euphemismum.

'AptazöfiouXos, ou, b Aristobulus, af hkns anhörige

(1. husfolk) Paulus lielsar dem, som hade blifvit

christne Rom. 16: 10; huruvida Arist. var Chri-

sten 1. icke 1. då lefde, är obekant.

'Apvi

dpiazov, ou, ro (eg. neutrum af äpiozoz bäst; jfr

vårt »taga till bästa») frukost, prandium Lc.

14: 12 — det egentl. hufvudmålet hette déiTZvov,

men Mt. 22: 4 synes up. vara middagsmåltid 1.

måltid i allm., jfr ock Lc. 11: 38.

dpxezöz, Yj, öv adj. vble (af följ.) tillräcklig, nog

Mt. 6: 34, 10: 25, dpxzzöz b nrips/.rjÅuftajc ypö-

vo<: xazeipydaBai 1 Petr. 4; 3 det är

nog att J under den förflutna tiden föröfvat (st.

dpxzt, upäs zw tv. ypövu) x. z. /. — personell

sats för imperson.).

dpxéco, ecra-, zai^qanpai arceo, afhålla, afvärja, för-

svara, bistå; inträns, vara stark; förslå, räcka till,

vara nog Tive Mt. 25: 9 al, äfn imperson. Joh.

14: 8; med. 1. pass. vara nöjd 1. tillfreds med

ngt, låta sig nöja med rivi Lc. 3: 14 al., 1. £TTt

tivi 3 Joh. 10.

t äpxnc, ou, b, rj
j|

följ.

d.pxzoq. ou, b, rj björn, björninna Apoc. 13: 2.
*

äppa, o.zoq, tö vagn Act. 8: 28. 29. 38, vanligen

med 2 hjul, stridsvagn Apoc. 9: 9.

Appareocov 1. sodebv (af ~lH berg och il3p 1. ji —
vid staden Megiddo af 13 1. med C locale,

ort der skaror uppehålla sig, samlingsort; sjelfva

staden Megiddo, som sednare hette Legio, nu el-

Leijun, låg vid ändan af dalen Esdrelon icke

långt från bäcken Kison) Harmageddon; Megiddo

var bekant för 2:ne nederlag: Israels mot Cana-

niterne Jud. 5: 19 och konuna: Josias död 2 Res.

23: 29. Sjelfva samlingsorten antyder alltså stri-

dens olyckliga utgång — fkmr Apoc. 16: 16.
"

app-q, vjz, rj {äpco foga) fogning, förening, led Hebr.

4: 12 se åuxvénpac.

åppö^oj; oaupTjV (följ.) sammanfoga, binda tillsam-

mans, förena; med. förlofva ngn med ngn riva

Ttvc 2 Cor. 11:2 (naturligtvis i figurlig mening —
eller rättare efter bibiens föreställningssätt, enligt

hkt Jehova var Israels man i G. T., och Christus

är församlingens brudgum i det N.).

appöz, ou, b
i|
appfj hkt se.

*

dpvéopai, vrjanpai, vrjp.ac, v7jo~dpr;v depon. med. af-

slå, förbjuda, förvägra, neka Mt. 10: 33 sivpisshne,

ort od 1 Joh. 2: 22 att, neka till att med infin.

Hebr. 11: 24, förneka TTjV r.laziv 1 Tim. 5: 8

sin tro (emedan han icke gör det, hvartill den

lefvande tron drifver), zbv —arépa, rov Xöv, tov

uiöv, x. t. icke vilja, säga nej till rt.

'Apvi, b indecl.
jj
Wpdp Lc. 3: 33.

'



åpvéov

dpvcov, ou, zb dimin. (af följ.) eg. litet lamm, lamm

i allm. Apoc. 5: 6 scepe; åpvca smålamm kallar

Frälsaren Joh. 21 sina bekännare dels för deras

svaghet i tron, dels för deras ungdom.

äpv<K genit. o. s. v. (af obrukl. nomin. dprjv, i hvars

ställe äp.vöc; nyttjas) vädur; i N. T. ungt får,

lamm Lc. 10: 3.

dpozpcdco (följ.) plöja Lc. 17: 7, 1 Cor. 9: 10.

äpozpov, ou, zb {dpbco ar o, plöja) det hvarmed

man -plöjer, plog Lc. 9: 62.

apTtaj-fj, iyc, "'j {äpndQco, -/jprcdyyv) röfvande, röfveri,

plundring, sköfling Hebr. 10: 34, byte, rof, rof-

girighet Mt. 23: 25, Lc. 11: 39.

äpnaypiK, ou, 6 (följ.) röfvande, bytegörande; åprr.

rjyecoftac Phil. 2: 6 hålla för ett röfvande; bland

de många försöken att tyda denna vers torde följ.

förtjena uppmärksamhet : »han som, då han var i

Guds gestalt, icke ansåg det att vara lik Gud ss.

ett tillegnande af främmande egendom» (ss. om

han tog ngt ifrån andra, utan tog ifrån sig sjelf,

då han o. s. v.).

åpTrdCo), daco, aaa; ayrjaopac, äaftrjv, dyqv (af

föråldrad form äprtco c ar po, besl. med rapio)

röfva, roffa, plundra, rycka, bortrycka Mt. 13: 19

al., 2 Cor. 12: 2 hör till rtpb ézcov dexazsaad-

pcov, och ecze év acopazc (scil. iqpizdyrf)

olÖev är parenthes, 1 Tim. 4: 17, rycka bort med

sig (neml. till Jerusalem) Joh. 6: 15, rycka undan

1. borttaga från andra Mt. 11: 12 (se ficd£opac),

Act. 23: 10.

äp7ia$, nayos, b, rj (fgde) rofgirig 1. -lysten, glupsk,

»glupande» Mt. 7: 15; tages vanl. ss. substant.

Lc. 18: 11, 1 Cor. 5: 10 al., men äfn första be-

tydelsen kan bibehållas.

äfipaftcbv, covoq, b (|i2"T# af 2"1J? pantsätta) hand-

penning (till bekräftelse af ett köp), underpant;

äfif).
zou Ttvzupazos 2 Cor. 1: 22 al. (genit. ap-

posit.) den underpant, hkn består af den H. Ande.

äfipacpoz, äfn äpacpoq, ov (« 1, pdnzco sy) osydd,

osömmad, utan söm, ur 1. i ett stycke Joh.

19: 23.
*

äpp-qv 1. äp<J7]v, ev (sämst, med dprjv och åvfjp

per metathes.) manlig, stark, ui(K å. Apoc. 12: 5

gossebarn, äfn utan uuk, v. 13; äpaev {scil. yé-

voc) mankön Mt. 19: 4 al.; subst. man Rom.

1: 27 )( VvjhK.

äpprjzos, ov {d 1, cprjpc, spprjdrjv) osäglig (som icke

får omtalas); åpp. p/jpaza 2 Cor. 12: 4 är oxy-

rnoron.
*

Melander, Grek. Lex. t. N. T.
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äppcoazos, ov (å 1, pcbvvupc) icke stärkt 1. stark,

svag, sjuk, hvars krafter äro försvagade {åcrftevyc:

deremot, s. krafterna felas) Mt. 14: 14 al.

dpaevoxokrjs, ou, b (följ., xoizrj) s. har samlag med

manliga könet, psederast, sodomit, »drängaskändare»

1 Cor. 6: 9, 1 Tim. 1: 10.

ä.parjv, sv, gammal attisk form för äpp'fjv, hkt se.

'Jpzepäz, ä, b Artemas, en christen; fkmr Tit. 3: 12.
*

*
'Apzep.a;, cdos 1. co<;, ij {dpzeprjs, oskadd, frisk och

sund scil. bibehållande — af äpzcoz — motsatsen

mot brödren AxoÅJmv den förderfvande af ä.TibX-

lup.c) Artemis, Diana, tvillingsyster med Apollon

och dotter af Atjzco Latona, samt född på den

simmande ön JyjÅoz; hade sitt verldsberömda tem-

pel i Ephesus, hfr hon kallas 'Ecpeaca och rj pe-

ydkr] 'Ecpecrccov "Apz.; se vidare under
v
Ecptaos;

fkmr Act. 19: 24—35.

åpzepcov, ovos, b (dprdoj upphänga 1. -hissa af

acpco) bramsegel; detta segel fästes vid rån på

bramstången, hkn står näst öfver fasta stången

d. v. s. stormasten Act. 27: 40.
*

äpzc, adv. (äpco foga, foga till) utmärker samman-

hang med en annan tid l:o) den närvarande:

just nu, nu 1 Cor. 13: 12 al., ån äpzc ifrån

nu 1. denna stund Mt. 23: 39 al., icoc äpzi ända

tills nu 1. denna stund Mt. 11: 12. 2:o) den

förflutna: nyss, nyligen Mt. 9: 18 (kske ock Apoc.

12: 10, men ej 1 Thess. 3: 6, ty äpzc åé bör

genom comma skiljas ifrån éÅäbvzo^ och hör till

xapexXydrjpBV i 7 v.). 3:o) den tillkommande:

straxt, snart (fkmr ej i N. T.).

äpzcyivvr
t
zoq, ov (fgde, yevvdco) nyss född, nyfödd;

åpz. fipécprj 1 Petr. 2: 2 nyfödda foster — utm.

sådana, som nyligen öfvergått till christendomen

(barn i Christo) och äro långt ifrån den andliga

mandomsåldern (Christi fullbordiga ålders mått).
*

äpzcoz, o., ov {äpco foga, passa till) tillfogad, af-

passad, passande, ändamålsenlig, fullkomlig, full-

kommen 2 Tim. 3: 17.
*

äpzoq, ou, b (trol. af äpco, se fgde) bröd, i synn.

hvetbröd (kornbröd heter pdCa) Mt. 4: 3 al. —
Bröden voro tumstjocka, i form och storlek af en

talrick. — Om brödet i den H. Nattvarden Mt.

26: 26 al. ; äfn metaphor. Joh. 6: 31—58. —
I allm. mat, lifsnäring, uppehälle, underhåll, t. ex.

ä. écräcecv 1. cpayéiv irapä zcvos 2 Thess. 3: 8

eg. äta bröd från ngn d. ä. hafva sitt underhåll

af ngn.

dpzuco, zuaco; zuUvjoopac, zupac {äpco, se fgde)

6
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sammanfoga, anordna, tillrusta; om mat: tillaga,

krydda Mc. 9: 50, Lc. 14: 34; äfn metaphor.

åXaxt rjpvopévos Col. 4: 6 (om tal) kryddadt

med salt d. ä. smakligt (talet föreställes ss. en

rätt; saltet, s. gör den smaklig, är den christliga

visheten se v. 5).

'Apa>a£då, b, indecl. (*HiOE"")X, derivat, oviss) Ar-

phachsad, Sems son Lc. 3: 36.

f åpydyyeXos, ou, b (äpycov 1. d.pyi, äyyeXos) engla-

furste, erke- 1. öfverengel; sådana sägas Tob. 12:

15 vara sju till antalet (namngifna blifva i bibeln

Michaél, Gabriel och Raphael, i sednare Judiska

skrifter äfn Vrid) dessa omgifva närmast Guds

thron, och förestå hvardera en class af englar,

trol. = k-RTa uyyeXm Apoc. 8: 2; fkmr 1 Thess.

4: 16, Jud. 9.

åpydioz, a, ov (åpyrj) ursprunglig, gammal Mt. 5:

21 al.; åpy. xåapoc; 2 Petr. 2: 5 fornverldeu,

mundus antediluvianus, b ixpis b åpy. Apoc.

12: 9, 20: 2 den gamle ormen (djefvulen, som

varit till från äldsta tiden och ännu är qvar),

åpy. pattrjTYji; Act. 21: 16 — p. ån åpyvjs en

lärjunge fr. den första tiden (emedan han redan

under JEsu lefnad här på jorden var hs lärjunge),

åf' rjpspcbv åpy. Act. 15: 7 för längre tid sedan

1. från de första dagarne (har afs. på hela den

tidrymd, inom hkn christendomen numera egde

bestånd), éx yeveCov åpy. Act. 15: 21 från fordna

tider, af gammalt; oi åpy. de gamle, de gamle lag-

lärarne (som antogo traditionen jemte den skrifna

lagen) Mt. 5: 21 al.; rå åpy. 2 Cor. 5: 17 det

gamla, d. ä. det förchristliga väsendet och lifvet,

mskns förchristl. andliga författning. — Af de an-

förda ställena synes, att ordet brukas så väl om
det, hkt i forntiden varit till- och ännu är qvar,

som om det, hkt numera är förbi.

\\(>yi\ao<z, ou, b Archelaus, son af Herodes den store

med Malthace, en Samaritanska (se llpojdys), er-

höll efter fadrens död Judceen, Samarien och Idu-

mmen med titel af Ethnarch (landsfurste), hkn han

skulle få byta ut emot konungatitlen, när han

gjorde sig dertill värdig; men efter 9 års regering

blef han för sin grymhets skull af Augustus för-

visad till Vienne och dog der; fkmr Mt. 2: 22.
*

fyZV' *)
1 ;0 ) begynnelse- 1. utgångs-

punkt, principium, ursprung, begynnelse, bör-

jan Mt. 24: 8 al., scil. to>v vsxptöv Col. 1: 18

(emedan Chr. först ibland alla döda uppstått till

åpyispsu^

evigt lif), åpyyp Xafte7v Hebr. 2: 3 taga sin bör-

jan, börja med infin., b Xnyos rr^ dpyr^ xou

Xoo Hebr. 6: 1 Christi begynnelselära, de första

grundbegreppen af Christi lära (= aroiysia och

j-dXa Hebr. 5: 12. 13); a) ån åpyr^ Mt. 19:

4 al. från början (olika betydelse efter olika för-

hållanden, t. ex. Lc. 1: 2 början af JEsu tillträde

till sitt medlarekall, 1 Joh. 3: 8 sedan syndens

början, så länge synd funnits till i verlden, 2

Thess. 2: 13 från evighet); b) sv åpyjj Joh. 1:

1. 2 i begynnelsen (före skapelsen), Act. 11: 15

(af eder christendom), Phil. 4: 15 rnu s>jayysXioi>

(af Evangelii förkunnande); c) ef åpyrfi Joh. 6:

64, 16: 4 fr. första början; d) xav åpy&s Hebr.

1: 10 i begynnelsen, förstone (annars i profangr.

äfn de första gångerna); e) rijv åpyrjv o re xac

XaAw bplv Joh. 8: 25 från början (har jag talat)

hvad jag äfn talar till eder. 2:o) det första 1.

yttersta af ngt, snibb, hörn Act. 10: 11, 11: 5

(neml. bundet vid himlen). 3: o) anförande, öfver-

het, myndighet, herravälde, makt Lc. 12: 11,

20: 20, Tit. 3: 1, 1 Cor. 15: 24 (hvarje fiendt-

lig, Christus 1. christendomen motstående makt),

herrskarekall Jud. 6 (ty englarne herrska öfr de

jordiska kreaturen); åpyal Rom. 8: 38 (engla)

makter (se rangordningen fullständigt Eph. 1: 21),

men äfn dämoniska makter Eph. 6: 12 (der åt-

skilliga classer deraf anföras), Col. 2: 15.

åpyrjyöz, ou, b (äpyiov, rjysopai 1. äyco) den för-

nämste anföraren, öfver- 1. hufvudanförare, furste,

höfding, upphofsman, grundläggare; Frälsaren kal-

las å. xr^ Z<i>rj$ Act. 3: 15 1. blott åpy. 5: 31,

åpy. riyc aa)rr]p'ia<: Hebr. 2: 10 lifvets, frälsnin-

gens höfding (ss. en anförare, hkn genom sin se-

ger gjort de sinas seger möjlig, jfr i synn. Micha

2: 13), åpy. riyc rrca-sco? Hebr. 12: 2 trons höf-

ding 1. grundläggare 1. begyunare (ty han har

föregått oss i trons lopp och brutit banan för oss,

jfr äter Micha 2: 13 — han har alltså för oss

begynt troskampen).

upyt (upyco) försättningsord, s. betyder den 1. det

förnämsta i sitt slag, i god 1. ond mening, erke-,

öfver-. öfverste- o. s. v.

f åpyispaztxiK, jy, öv (följ.) öfverstepresterlig Act.

4: 6.
*

åpytspsbz, é(«c. b (dpyc. cspsöz)

U>N"in, b cspsb? péyac, öfversteprest; han togs

ur Arons stam, antingen Eleazars 1. Ithamars linea,



i de äldre tiderna, men i Maccabseernas tid sedan

Jonathan ur prestclassen Jojarib, till dess Herodes

den store tillät sig att uppdraga denna värdighet

åt lägre prester. I början efterträdde vanligen

sonen fadren, och hvar och en behöll sitt embeté

så länge han lefde; då valdes ock blott en, men

sedermera blefvo flere valde på samma tid, ehuru

blott en var den egentlige och verkligen förval-

tade embetet (se "Avvas), hvarföre i N. T. oftare

talas om dem i pluralis ss. Mt. 2: 4 al. ; men

der, liks. på andra ställen, kallas väl så både de

som beklädt embetet och föreståndarne för de 24

prestclasserne. Talmudisterne tala ock om en j3D

1. vicarias, men som icke egentl. fkmr hos de

helige författarne. — Om öfversteprestens drägt

se Exod. 28: 4 ff. 39: 22 ff. Hans hufvudgöro-

mål var att en gång hvarje år på den stora för-

soningsdagen ( 1 "lE2ri V af 1BO betäcka, pih.

försona) gå in i det aldraheligaste och förrätta

den stora försoningen. Denna högtid firades år-

ligen på 10:de dagen i 7:de månaden (Tischri),

5 dagar före löfhyddohögtiden, ss. fastedag (vrj-

aveia Act. 27: 9) och ss. stor sabbat ()in2tt> n2W).

Öfverstepr. afklädde sig då sina präktiga kläder,

badade sig och påtog den hvita linneklädnaden;

dpå framställde han en ung tjur ss. syndoffer för

sig och sitt hus, och 2 bockar för folket. Ofver

de sednare, s. på offentlig bekostnad anskaffades,

kastade han lott, och den s. lotten i~l 1 H *• ^ träf-
' t :

—

fade, bestämdes till offer. Nu offrade han först

tjuren, gick in i det aldraheligaste, anställde der

en rökning med kol från brännoffersaltaret, så att

locket på förbundsarken helt och hållet inhöljdes

i ett rökmoln och stänkte 7 ggr med fingren synd-

offersblodet mot detta lock. Derpå slagtades den

till offer bestämda bocken och med hans blod för-

fors på samma sätt, som med tjurens. Vid ut-

gåendet ur det aldraheligaste beströk han rökoffers

-

altarets horn med båda försoningsoffrens blod och

stänkte 7 ggr med blodet på altaret för att rena

det. Derefter blef den andra bocken, som lotten

^I^l^c? (stam ^IN aflägsna — till Azazel = åXe-

gixaxoz; LXX öfversätta Genes. 16: 8. 10. 26

med tw å.Tzononrtaiw, efc rvjv ånonofinrjv, etc

äfemv, hka alla 3 uttryck beteckna »till försoning»)

träffade, sedan öfverstepresten lagt händerna på

honom och bekänt alla folkets synder, af en der-

till utsedd person förd i öknen och der lössläppt.

Andra påstå, att Azazel är en beteckning af sa-

tan. — Bocken sändes i öknen till honom, att

han måtte erfara och veta, att han till följe af

Guds försonande nåd icke mer hade någon makt

öfver Israel. Härpå gick öfverstepr. i helgedo-

men, badade sig der ännu en gång och tog på

sig sin vanliga drägt; sedan han åter trädt derur,

offrade han brännoffer för sig och folket och upp-

brände de feta styckena af syndoffret; köttet upp-

brändes framför staden. — Öfverstepr. kde i kraft

af sitt embete (derigenom att han rådfrågade Urim

och Thummim) i synn. i de äldre tiderna förut-

säga tillkommande ting Joh. 11: 49 ff. Urim och

Thummim C^HI dy]?Moiz xac uÅrjåeta,

ljus 1. uppenbarelse och sanning; hvaruti dessa

egentl. bestått, är o'ch förblifver väl alltid dun-

kelt — emellertid anses den hypothesen hafva

mesta sannolikhet för sig, att de utgjort 2:ne små

orakelbilder, lika Teraphim, hgm uppenbarelse och

sanning personificerades och hka befunno sig i

bröstsköldens inre hvälfning. För öfrigt glänste

i den fyrkantiga bröstskölden )^n, hkn utgjorde

en väsendtlig del af öfversteprestens högtidsdrägt,

vid hvarandra 12 ädelstenar, uti hka, ss. en före-

bild af det andliga Israel, de 12 Jacobs söners

namn voro inristade. Urim och Thummim utgjorde

ett heligt orakel, s. skulle på tillfrågan uppenbara

Jehovas vilja och gifva utslag i den theocratiska

statens angelägenheter. Efter Salomo förstumma-

des det nästan helt och hållet. — Öfverstepresten

var hela prestadömets medelpunkt —- den egentl.

förmedlaren emellan Gud och folket; till den än-

dan skulle han vara tagen bland folket, men till-

lika af Gud sjelf insatt i sitt embete. Såsom ta-

gen bland folket var han ock delaktig i dess syn-

dighet och svaghet, men just derföre måste han

först hembära ett offer för sin egen skuld, innan

han företog den öfverstepresterliga förrättningen;

då först inträdde han, väl medvetande af egna

brister, men tillika renad från all befläckelse ss.

en rätt öfversteprest i helgedomen. I allt detta var

han en förebild till Christus; ty Christus är vår

öfversteprest, för oss ingången i den himmelska

helgedomen, men först sedan han genomkämpat

alla den af synden anfäktade menniskonaturens

strider. Derföre måste han, liksom öfverstepresten

frambar ett offer för egna synder, i kampen med

sina förfärliga anfäktningar hembära Gudi offret
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af ångestrop, böner och tårar Hebr. 5: 7, med

lika han då, tillika belastad med våra syndaskul-

der och -straff, frambar för oss det ställföreträ-

dande försoningsoffret Hebr. 9: 28 och nu var

han en fullkomlig öfversteprest och gick med sitt

eget blod in i den himmelska helgedomen för att

der för oss framträda inför Gud. — Christus hade

således de 2 egenskaper, som fordrades af en öf-

versteprest : han var tagen ur folket och af Gud

insatt i sitt embete; men i begge dessa hänseen-

den var han ock vida upphöjd öfver G. T:s öf-

versteprester (hvarföre han ock kallas äpy. p.iyo.z

Hebr. 4: 14), emedan han var prest efter Mel-

chisedeks sätt d. ä. på en gång Öfversteprest och

Konung. — Frälsaren kallas på många ställen i

Hebr. brefvet äpy., äfn piyac, Hebr. 4: 14, m-

ax(K Hebr. 2: 17, äpy. tojv peÅÅovrojv ä.ya&wv

Hebr. 9: 11 för det tillkde goda d. ä. den him-

melska saligheten — Hebr. 7: 27 står väl att öf-

verstepr. offrade dagligen (ehuru han egentl. gjorde

det blott en gång om året); men uti hans person

förenade sig det Levitiska prestadömets hela kraft

och betydelse, hfre han här fkmr ss. det G. T:s

prest i allmht.

f äpytTTOtprjv, éuoz, b (noiprjv) öfverherde, så kallas

Chr. 1 Petr. 5: 4 i sitt förhållande till Presbyteri,

ss. de enskilda församlingarnes herdar.

"Apymnoc;, au, b Archippus, en Pauli apostol. med-

arbetare och, ss. det synes, anställd lärare vid

församlingen i Colossse Col. 4: 17, Phil. 2, kan-

ske diaconus. Af sednare stället vill det synas,

som han hörde till Philemons familjkrets; huru-

vida han just varit son i huset, är ovisst.

f äpyiauvdyioyoq, ou, b (äpyc, auvaycoyij = äpycov

riyc auvaycoyyjc; Lc. 8: 41) föreståndare för en

synagoga Mc. 5: 22 al.; se auvaycoyi].

dpytrexrcov, ovoz, b (äpyt, textcov) architect, bygg-

mästare 1 Cor. 3: 10.
*

•f-
äpyiT£Åd)vfj<;, ou, b (äpyt, Telwvrjs) öfvertullnär

Lc. 19: 2; han hade de öfrige tullnärerna ss.

underbetjente under sig.
*

äpyirpixXivo<;, ou, b (äp%t, TpixXivoq, ov med 3

soffor — att ligga till bords på — ; neutr. scil.

nlxfjpa spisrum 1. matsal, triclinium) s. har öfver-

inseendet öfver en furstes taffel, sedermera öfver

en taffel i allmht [taffeltäckare], spismästare, gästa-

budsvärd = aupnomapyoq, Joh. 2: 8. 9.

äpyco, äp£eti; äp$opac, rjp^dprjv vara den förste,

föregå, börja, begynna (i med.), herrska, regera

öfver ngn Ttvbt; Mc. 10: 42, Rom. 15: 12; med.

börja, begynna med infin. Mt. 4: 17 al. (i pro-

fangr. äfn med partic, s. dock har olika bety-

delse emot då det constr. med infin.; i förra fal-

let ligger neml. vigten på äpyso-ftat, i sednare

på verbet s. står uti infin.), äpy. Troieiv Act. 1: 1

jag gör först, är den förste att göra 1. som gör;

äpy. uTtö tivos Mt. 20: 8 al. börja på 1. med

ngt, u.p^dp.BVOQ änb r^c FaXiXacat: Lc. 23: 5

sedan han gjort början med Galilaeen (dessa ord

böra skiljas ifrån ia>z aids, och äro att betrakta

ss. en mellansats), likaså Act. 1: 22 (der äp$ä-

p.evos 'kodvvou böra skiljas ifrån åwc

r^c Tjpipaq) Johannis döpelse inberäknad; Lc.

24: 47 variera läsarterna, äp^dpsvoc {(Jod. Sin.),

-pévojv, -pevoz, -pévrjv, -psvov hkn sistnämnda

lättast låter förklara sig i analogi med déov, s^ov

o. s. v. ss. accus. absol. i det 1. så att det (neml.

predikobestyret, zb xrjpuyjlrjvou) tog sin början'

från 1. med Jerusalem; äp$dp£vog I^ztSzto Act.

11: 4 (icke »han utlade 1. berättade i början»,

ty det skulle heta rjp^aro éxTt&épsvoz, utan) han

begynte och utlade 1. berättade.

äpycov, ovtoz, b (eg. partic. af fgde) herrskande,

herrskare, furste (förste), regent, töjv ftamXécov

Apoc. 1: 5 (om J. Chr.), tcov daipovuov Mt.

12: 24 al. (om satan) äfven kallad tou xöapou

toutou Joh. 12: 31 al., och r^c e^ouaiac; tou

dépoz Eph. 2: 2 regenten öfver luftens makt (=
mäktige, dämonerne); föreståndare r^c auvaycoyr^

Lc. 8: 41 1. absol. Mt. 9: 18. 23 = äpyiauvd-

ycoyoq synagogföreståndare; äfn rådsherre, syne-

drist äpy. (rwv fl>apioo.ia)v) tcov '/oudauov Joh.

3: 1 1. absol. Lc. 18: 18; magistratsperson, do-

mare Lc. 12: 58 och i plur. Act. 16: 19, Poru.

13: 3; i synn. fkmr plur. om ledamöterne 1. bi-

sittarne i stora Eådet, Synedrium Lc. 23: 13 sa>-

pins; äpyovzss rou ahuvoz toutou 1 Cor. 2: 6

denna verldens mäktige 1. väldige (både ibland

Judar och hedningar).

äpcopa, aroc, to (icke af grek. ursprung) välluk-

tande ört, krydda Mc. 16: 1 al.

'Aad, b, indecl. (NDN helande, läkare) Asa Abia'

son, konung öfver Juda, Mt. 1: 7. 8.

äodXsuT<K, ov (ä 1, aaXtuio) oskakad, orubbad,

oskaklig, orubblig, orörlig Act. 27: 41, trop. Hebr.

12: 28.

äoftsoros, ov (a 1, afiivvupi) outsläckt, outsläcklig

(oupphörlig) Mt. 3: 12 al.
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daéfteia, ac, f] (doeftijs) ogudaktighet, gudlöshet

(irreligiosité) Rom. 1: 18 al.

ä&eftéco, rjaa (följ.) handla gudlöst, fräckt o. s. v.

2 Petr. 2: 6, träns, dasfi. epya Jud. 15 föröfva

gudlösa gerningar (a>y är attraction för a),

dasftrjc, éc (d 1, oéftnpai) ogudaktig, gudlös Rom.

4: 5 al.

daéÅysca, «c, Y] {dasky/js fråssande, omåttlig af a 4

och a) enl. somliga UéÅyrj, en Pisidisk stad, känd

för fråsseri; b) enl. andra af aakayéco = aaXda-

aa = aaXeöco; c) enl. andra af &i\yto fråssa)

fråsseri, omåttlighet i begären, liderlighet (i synn.

okyskhet, otukt) Mc. 7: 22 al.

darjpn<;, nv (d 1, arjpa = oypelnv) utan känne-

märke, oigenkäulig, otydlig, obekant, obetydlig

Act. 21: 39.
*

'Aarjp, b indecl. (I^N lycka) Aser, den 8:de af Pa-

triarchen Jacobs söner, med Leas tjenstepiga Silpa;

den efter honom benämnda stammens område

sträckte sig långs efter hafskusten i N. delen af

Palaestina; fkmr Lc. 2: 36, Apoc. 7: 6.

doMveia, etc, ?] (dad-evys) kraftlöshet, svaghet, skröp-

lighet, sjuklighet, sjukdom Mt. 8: 17 al. dt' doi)é-

veiav rvjtz aapxns Gal. 4: 13 i anseende till kropps-

lig svaghet, för sjukdoms skull (nödgades stanna

qvar och derunder predikade), nveupa daäevecdjv

Lc. 8: 2 och da&evsia? 13: 11 ande s. förorsa-

kar sjukdomar 1. krankhet, sjukdomsande; äfven

andlig svaghet 1 Cor. 2: 3, Hebr. 5: 2, 7: 28;

ev daft. 1 Cor. 15: 43 i tillstånd af kraftlöshet.

doftsvéco, -fjoa {doftevfjs) vara kraftlös, svag Rom.

8: 3 al., bräcklig, sjuk Mt. 10: 8 al.; om svag-

het i andligt afseende zfj räazBi Rom. 4: 19 al.,

Rom. 14: 1 vara svag i sin öfvertygelse (d. ä.

icke hafva kraft att i sitt samvete erkänna det

för tillåtligt, som enl. christendomens grundsatser

verkligen är det).

daMvYjpa, aroz, ro (fgde) svaghet, bräcklighet Rom.

15: 1 (i tron).
*

daftevys, éc (d 1, G&évoc styrka, kraft) kraftlös,

svag Mt. 26: 41 al, ro doft. Hebr. 7: 18 svag-

het, (äfn syndaktigheten anses för en svaghet Rom.

5: 6); sjuk Mt. 25: 39 al.

Ao~ca, ac, Y] Asien (ursprungl. mentes härmed Åec-

pcov 'Aatw Iliad. II: 461, konung Asias' äng 1.

betesmark, belägen vid floden Kaystros = Mauo-

via, en trakt emellan Kaystros och berget Tmolos.

Sedermera blef Asia så småningom benämning på
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M. Asien och hela verldsdelen). I N. T. menas

dermed Act. 6: 9, 20: 16, 1 Petr. 1: 1, Apoc.

1: 4 al. Asia proconsularis, Asia cis Tau-

rum d. ä. Mysien, Lydien, Phrygien och Carien;

men Act. 2: 9 menas V. kustlandet af M. Asien,

neml. Mysien, Lydien och Carien, emedan Phry-

gien nämnes särskildt.

'Aoiavns, oö, b (fgde) från Asien, bördig från Asien

Act. 20: 4.
*

'Aotdp%Y)s, 0U, b CAffiäs dpycov) Asiarch; så hette

de 10 föreståndarne för sacra, så väl som för de

offentliga spelen i Asia proconsularis, hka de

till Gudarnes och kejsarens ära måste anordna

och bekosta. Hvarje år vid höstdagjemningen före-

slog hvarje stad en af sina borgare, och dessa

samtelige föreslagne valde sedermera de 10. Det

var naturligt, att en af de 10, kanhända tillsatt

genom proconsuln, var ordförande. Efter deras

afträdande bibehöllo de titlen, liksom öfverstepre-

sterne hos Judarne. Emot dessa svarade (för an-

dra Rom. provinser) Bithynarcher, Syriarcher, Ga-

latarcher, Lysiarcher, o. s. v. Act. 19: 31.

dmzta, «c, f] (följ.) brist på föda, afhållsamhet från

mat, fastande Act. 27: 21 (som ångsten och för-

tvinan föranledt), hungrande.

o.gitoZi nv (d 1, aizoq) utan föda, utan att äta, fa-

stande Act. 27: 33.
*

daxéco, eg. be-, för-, utarbeta; öfva, utöfva ti ngt,

öfva sig i ngt, eller med infin. öfva sig uti, be-

möda sig att Act. 24: 16.

dayjK, nu, b lädersäck 1. -flaska, lägel (att förvara

vin uti) Mt. 9: 17 al. (var vanligen af getskinn

med ludna sidan inåt).

dopévcos, adv. (af dapevnq st. Yjapévn<z glad af

rjdopai glädja sig) med glädje, »gladeligen» Act.

2: 41, 21: 17.

dantpnz, nv (d 1, an<pn<;) ovis Eph. 5: 15.
*

dand^npai, aadprjv (d 4 och andco, and.np.aC) draga

till sig, hålla sig till, hålla ngn kär, omfamna,

vara vänlig emot Mt. 5: 47, helsa på, besöka

Act. 18: 22, 21: 7, 25: 13, helsa, önska frid Mt.

10: 12 al. (hvarvid helsningsformlen var elprjVfj

ont. äfven taga afsked af nvd Act.

20: 1, 21: 6 (der likväl Tisch. har dnrjanaad-

pefta; hvarvid de yttrade: onaye elq eipYjVYjv Mc.

5: 34, Qiblg? T|5 1. USbwby, helsa ngn genom

bref 1. bud Rom. 16: 3 sapius; helsa Hebr. 11:

13 (bilden tagen af sjöfarande, som se en efter-
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längtad kust och helsa den). Anm. vanligen an-

tager man, att förbudet för lärjungarne att helsa

på ngn på vägen Lc. 10: 4 har afseende på öster-

ländningarnes långa och omständliga kelsningssätt,

hgra lärjungarne skulle hindras i sin verksamhet

och jemför 2 Reg. 4: 29; men detta sednare

ställe afser ett enstaka fall — och att Frälsaren

i allmht förelagt sina lärjungar en sådan skynd-

samhet, finnes ingenstädes antydt; bättre är väl

att med darcd^eadai förena det beslägtade be-

greppet »ställa sig in hos ngn, söka ngns gunst»,

hkt närmare motsvarar tankegången och syftningen.

danaapnc;, no, b (fgde) helsning Mt. 23: 7 al.; b

dan. zrj épfj ystpc IJaöXno (lika ord innehöllo ett

bevis på en Paulinsk epistels autenthi) fkmr 1

Cor. 16: 21, Col. 4: 18 och 2 Thess. 3: 17.

doTiiXos, av (d 1, otuXos) obefläckad neml. rj év-

roXi] 1 Tim. 6: 14, äfn 1 Petr. 1: 19 al.

dank, idos,
fy

(d 1, oniZco = éxzeivco utdraga, icke

utdragen d. ä. rund) hos profanf. vanligen rund-

sköld; men Rom. 3: 13 en giftig orm, asp is,

huggorm.

danovdo^, nv (d 1, otwvSt] libation af anévdoj;

plnr. vapenhvila, stillestånd, fördrag, emedan liba-

tion dervid förekom) utan fördrag, ofördragsam,

oförsonlig Rom. 1: 31, 2 Tim. 3: 3.

daadpinv, no, zå ett slags diminut. af det Rom. as,

litet ass, obetydlig summa (spottstyfver) Mt. 10:

29, Lc. 12: 6; Luthers öfvers. har »penning».

daanv, adv. närmare, compar. till äyyi nära (besl.

med (J-fyo) an g o snöra till, draga åt, äfvensom

med éyyoz) Act. 27: 13.
*

v
Aaao<;, no, rj, Assus, sjöstad i Mysien vid ^Egeiska

hafvet (Adramyttiska viken) midt emot Lesbos

Act. 20: 13. 14.

dazazéco {äovazns ostadig, obeständig af 6? 1 och

aza.zö<;, adj. vble af lozrjpi) vara obeständig, icke

hafva ngn bestämd bostad (varaktig stad), vara

än här än der 1 Cor. 4: 11.

d.azzlnz, a, nv äfn 2 änd. {äazo urbs) urbanus,

hörande till staden 1. stadslifvet, bildad, fin, qvick;

angenäm, behaglig, skön, Act. 7: 20, Hebr. 11: 23.

dazrjp, épn$, b stjerna Mt. 2: 2 al. ; bildligt dazé-

pt<; nXavvjzai Jud. 13 irrstjernor (så kallades irr-

lärarne, hka af sina köttsliga begär drefvos än hit,

än dit, hkas lif bildade den skarpaste motsats

mot de sanne christnas stilla, ordnade lefnad),

daz. knzd Apoc. 1: 16 al. voro de 7 församlin-

garncs cnglar 1. lärare (jfr Dan. 12: 3, Mal. 2: 7),

åoyrrjiiovém

genom hka de 7 ljusastakarne (församlingarue)

skulle erhålla sin upplysning.

i darrjpixToi;, nv (d 1, azrjptCo)), obejåstad, osta-

dig, vacklande 2 Petr. 2: 14, 3: 16, s. ännu icke

äro nog fäste och rotade i tron och helgelsen.

u.aznpyot;, ov (d 1, aznpyrj kärlek emellan föräl-

drar och barn af azépyco ömt älska) utan kärlek

till föräldrar 1. barn, kärlekslös Rom. 1: 31, 2

Tim. 3. 3.

dazoyéoj, rjaa {u.aznyo<; förfelande målet af d 1, azn-

yos mål, besl. med azntyns och oziynz, se azni-

yéinv) förfela målet, fara vilse zcvb<z 1 Tim. 1: 6,

Ttspi zi 6: 21, 2 Tim. 2: ,18.

dazpaTTT], rjc:, rj (följ.) blixt gående i zigzag, ljung-

eld Mt. 24: 27 al, äfn glans, sken Lc. 11: 36;

anm. xepaovbz (af xépas) är åskviggen, dcrzpanrj

blixten, ftpovzr/ (hkt se) dundret, o~xtj-Z(K (af

oxrjTzztö slå ned) den nedslående strålen.

dazpdnzco (d 4, azpé(fco) blixtra, ljunga Lc. 17: 24;

stråla, glänsa Lc. 24: 4.

äazpov, no, zn (= och af doryp) stjerna Lc. 21:

25 al.; stjernbild, ss. afgudabild Act. 7: 43.

Woöyxpizoz, no, b Asyncritus, en christen i Rom,

Rom. 16: 14.
*

d.ooptpojvns, nv (d 1, aop<pcovn%) icke samljudande,

missljudande, olikstämmig, oense Act. 28: 25.

doövezns, nv (d 1, oovszås förståndig af aovvqpi)

oförståndig Mt. 15: 16 al.

doöv&ezw;, nv (d 1, aovzcdrjpc) förbundsbrytare, tro-

lös Rom. 1: 31.
'

da<pd/.eta, ac, V} (följ.) säkerhet, trygghet 1 Thess.

5: 3, tillförlitlighet, noggrannhet Act. 5: 23, verk-

liga 1. sanna förhållandet Lc. 1: 4.

dofo.Åijs, éc (« 1, a<pd),\to fälla, oipdXXopai falla)

s. icke faller, står på säkra fötter, faststående,

fast, stadig Hebr. 6: 19, säker, trygg, tillförlitlig,

betryggande Phil. 3: 1; zb do(f. Act. 21: 34 a/.

sanna 1. verkliga förhållandet.

do<paXi^co; aXtodprjV
;
a/Jad^v (fgde) befästa, sätta

i säkerhet, förvara; med. i N. T. idem Mt. 27:

65. 66, Act. 16: 24; pass. Mt. 27: 64 förvaras.

dofaXxoq, adv. (af dacfaX.r^) säkert, tillförlitligt,

under säker 1. noggrann bevakning, utan att släppa

honom 1. dem Mc. 14: 44, Act. 16: 23; tropice

med visshet, förvisso Act. 2: 36.

åowf]ftové(0 (se följ.) egentl. vara vänskaplig; trop.

handla dåligt 1. oanständigt, vara oanständig 1

Cor. 13: 5; hafva skam, lida skymf med afs. på
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giftasåldern och råkar att blifva förförd).

åo)(7]fj.oouv7], tj<;, 7] (följ.) eg. vanskaplighet; df trop.

oanständighet, skändlighet Eom. 1: 27, skam,

blygd Apoc. 16: 15.

dayrjpcov, ov (d 1, o%9}pa) vanskaplig, ful, oanstän-

dig = äzipLog 1 Cor. 12: 23. £

damzia, ac, ^ (se följ.) ohjelpligt tillstånd, utsväf-

vande lefnadssätt, liderlighet Eph. 5: 18 al.

doajz&x;, adv. (af äacozoz, ohjelplig, s. ej står att

rädda, liderlig, utsväfvande af dl, aco^w) ohjelp-

ligt, liderligt, utsväfvande Lc. 15: 13.

draxvéco, rjoa (följ.) vara oordentlig, uppföra sig 1.

vandra oordentligt, sysslolöst = dzaxzco? Ttept-

Ttaxéiv 2 Thess. 3: 7.
*

äzaxzoz, ov (å 1, raxzés) oordnad, utan ordning,

oordentlig (säges eg. om krigare, s. icke stadna

qvar i sina led — äfn om folk, s. icke foga sig

efter den borgerliga ordningen) 1 Thess. 5: 14

(om de medlemmar af Thessal. församlingen, hka,

i stället att sköta sina sysslor, drefvo omkring

sysslolösa).
*

dzdxzcoc, adv. (af fgde) oordentligt, sysslolöst Ttept-

itazeiv 2 Thess. 3: 6. 11 drifva sysslolöst omkring.

dzsxvoz, ov (d 1, zéxvov) barnlös Lc. 20: 28—30.

dzsvt&o, ioo. (drevrjs qsi sammanspänd af d 2 och

tscvoj spänna) vara spänd, uppmärksam, se med

spända blickar 1. spänd uppmärksamhet; trol. är

ordet egentl. transit. och zobs b<p#aXpo6z förstås

inunder; sål. egentl. spänna sina blickar, se skarpt

på ngn rtvt Lc. 4: 20 al., ef? riva 1. etc ti Act.

1: 10 al.

d.zep, adv. utan, förutan med genit. Lc. 22: 6. 35.

dzipd^oj, aoa; dadrjv (se följ.) icke ära 1. akta,

förakta Eom. 2: 23, försmå Jac. 2: 6; förakligt

behandla, skymfa Lc, 20: 11, Joh. 8: 49, vanära,

skända (med.) Eom. 1: 24; pass. skymfas, lida

smälek Act. 5: 41.

dzcpdoj, rjaa (se följ.) vanära, skymfa, Tjziprjaav

Tisch.
||
dnéazecÅav rjzip.wp.ivov Mc. 12: 4.

*

dzcpca, «c, (följ.) vanära, vanheder, förakt, skymf

Eom. 1: 26 al., itd.&T) dztplas (genit. qualitatis)

1. c. vanärans lidelser = vanhedrande 1. skamliga

lidelser; év dzipia 1 Cor. 15: 43 i tillstånd af

vanära, xar' dztpcav 2 Cor. 11: 21 skymfligtvis

(för mig), till min skam, ek dzipiav 2 Tim. 2:

20 till vanheder (för sig).

äztpos, ov (d 1, ztprj) oärad, oansedd, ringa aktad,

föraktad, oanständig Mt. 13: 37 al.
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dztpoco; pojpat (fgde) vanära, skymfa Mc. 12: 4

se dzipdco.

dzpfc, tåo$, 5] (äco andas) ånga, dunst, rök Act.

2: 19, Jac. 4: 14.

äzopos, ov (d 1, zépvoj, zézopa skära, dela) oskuren,

odelad, odelbar; év dzåpw (scil. ypöv(p) 1 Cor.

15: 52 i ett ögonblick, plötsligen.

dzonoz, ov (d 1, zottoc) s. icke är på sin plats,

ineptus, opassande, otillbörlig, ovanlig, underlig

Act. 28: 6, dåraktig, obetänksam, elak, brottslig,

gudlös Lc. 23: 41, 2 Thess. 3: 2.

'AzzdÅsta, ac, ^ Attalia, sjöstad i Pamphylien vid

mynningen af floden Katarrhaktes, ett stycke från

Lyciens gräns; var uppbygd och hade sitt namn

af Attalus Philadelphus, Konung i Pergamus Act.

14: 25. £

wjyu^co (följ.) utbreda en glans, upplysa, inträns.

glänsa, skina 2 Cor. 4: 4.
*

auyr/, iyc, f] ljus, glans, skimmer (solens), ljusan dag,

dager Act. 20: 11.
*

Auyouazoz, ou, b (lat.) Augustus (grsece 2efiaaz6c

hkt se), namnet på den 1 Eom. Kejsaren Julius

Ccesar Octavianus Augustus; var son af pnetorn

Cajus Octavius och född i Eom 62 f. Chr., tri-

umvir med Lepidus och Antonius, öfver hkn sed-

nare han segrade vid Actium 31 f. Chr., blef

kejsare 27 f. Chr. och dog år 14 e. Chr. den 19

Aug. 76 år gammal; fkmr Lc. 2: 1.

adttdorj':, ec (ewroc, dvddvco, ädov behaga) sjelf-

behaglig, sjelfkär, egenkär, egensinnig, anspråks-

full (= fdauzoc; 2 Tim. 3: 2) Tit. 1: 7 (s. i

allt förfar efter eget godtycke), 2 Petr. 2: 10.

adftatpezoz, ov (aåzoz, alpéco) sjelfvald, af eget val,

fri vilja, frivillig, sjelfmant 2 Cor. 8: 3. 17.

f ad&evzécu (adäévzrjz smdr. för aåzoévzrji; af au-

zöq och evzea zd vapen, vapenrustning, qsi evrea

af evvupi kläda — propriis armis aozö-

%etp — med egen hand scil. görande, egenhän-

dig, sjelfmördare; men äfn s. har egen, oinskränkt

makt, sjelfherrskare) vara herre, herrska, råda öfr,

beherrska ztvoc 1 Tim. 2: 12.
*

auÅéoj, rjaa {abX6<;) flöjta, blåsa flöjt Mt. 11: 17,

Lc. 7: 32; zb aöÅoupevov 1 Cor. 14: 7 det

stycke s. blåses på flöjt.

adÅy, iyc, ^ (äco blåsa) hvarje fri, luftig ort; i synn.

den fria platsen rundtomkring boningshuset, om-

gifven med en mur och innehållande stall för bo-

skapen, svarar mot vårt gård, förgård, förhus Mt.

26: 58 al., tempelgård 7) 'é^toftsv Apoc. 11: 2
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den yttre förgården (hedningarnes förgård); synecd.

boningshuset jemte gården, palats Mt. 26: 3, Le.

11: 21. — Joh. 10: 1 ff. har ordet betydelsen

af stall, fålla; fårhjordame, lika ifrån våren till

regntidens början (vintren) vistades under bar

himmel, samlades neml. om aftonen i en fårfålla

[auM]), hvars stängsel var en låg mur (rn~3)

försedd med en dörr, vid hkn en underherde 0u-

pcopik) med en krokig staf eller ock beväpnad

nattetid höll vakt emot tjufvar och rofdjur.

adÅrjzrjs, ou, b (auÅtk) flöjtblåsare Mt. 9: 23, Apoc.

18: 22.

au)lC,op.ai, tottvjv (aulrf) egentl. tillbringa natten på

gården, alltså under bar himmel; sedan i allm.

tillbringa natten Mt. 21: 17, Lc. 21: 37.

adÅ(K, ou, b (äco, auco blåsa) blåsinstrument, i synn.

flöjt 1 Cor. 14: 7.
*

au^dvco och au$co, au^rjoco, 7ju$7jaa; rju^&rjv au-

ge o, öka, förstora, förkofra, göra växande, låta

växa, gifva växt 1 Cor. 3: 6. 7, 2 Cor. 9: 10,

inträns, öka sig, växa, tillväxa, tilltaga Mt. 6:

28 al-, Joh. 3: 30 växa till (i anseende och in-

flytande), Col. 1: 6 (om Evangelii utbredande),

ad$. zd ndvza Eph. 4: 15 växa till i alla styc-

ken, au$. zrjv au^rjmv zou 9sou Col. 2: 19 (verb.

c. subst. conjugato) får 1. emottager den tillväxt

s. Gud förlänar; pass. förökas, tillväxa o. s. v.

Mt. 13: 32 al.

au^rjois, ecos, ~f) (fgde) tillväxt, noteiaftac zrjv au-

q-qaiv zou acb[iazoq Eph. 4: 16 tillvägabringa

kroppens tillväxt, au^ti zrjv au^rjmv zou 0eou

Col. 2: 19 (se fgde verb).

au^co se au$dvco.

aupcov, adv. (eg. neutr. af aupcov af aupa aura

flägt, luft, morgonluft af äco, auco blåsa) i mor-

gon Mt. 6: 30 al. ; yj
aupcov scil. rjpApa morgon-

dagen, följande dagen Mt. 6: 34 al.

au<TT7]p<k, d, Sv (äco, auco, aåalvco torka) auste-

rus, s. gör tungan torr och sträf; trop. sträf,

sträng Lc. 19: 21. 22.

auzdpxsta, a?, rj (följ.) sjelftillräcklighet, tillräcklig

utkomst, förnöjsamhet 1 Tim. 6: 6, 2 Cor. 9: 8

(det själstillstånd, i likt man finner sig så till-

fredsställd med det man sjelf liar, att inan icke

begär ngt främmande — subj. sjelfföniöjsanihet).

auTupxrjs, £c (auz/x;, äpxéco) sjelftillräcklig, sig sjelf

nog (s. icke behöfver andra 1. understöd af andra),

nöjd med sin lott Phil. 4: 11.

åcpaipéw

f auzoxazäxpizoz, ov (auzoc, xazdxpizoc adj. vble

af xazaxpcvco) sjelffördömd, fördömd af sig sjelf—
ap.apzd.vei cov auz. Tit. 3: 11 han syndar under

medvetande af sin egen skuld och fördömmelse.

aozöpazos, 'fj, ov (adzös, pépaa perf. epic. af pdxo

önska, känna drift 1. böjelse tdl ngt) sjelfdrifven

(oombedd), af egen drift, af sig sjelf, sjelfmant

Mt. 4: 28, Act. 12: 10.

auzonz7j<z, ou, b (följ., bpdeo, o^opat) sjelfseende,

med egna ögon, ögon- 1. åsynavittne Lc. 1: 2.

auz6<z, r), 6 a) sjelf, just, blott, allena, ensam, af

sig sjelf Joh. 16: 27 (sjelfmant, min bön förutan);

när sjelf skall framhållas ss. vid »jag sjelf», »du

sjelf» o. s. v. sättes auzö<; före pronom. personale

t. ex. auzhs sycb Rom. 15: 14, men äfn betyder

det Rom. 7: 25 jag ensam (utan förening med

Christo); betyder ngn gång, liksom ipse, han 1.

denne ss. Mt. 12: 50, Lc. 7: 45. b) han, hon,

det i casus obliqui; év auzcp Eph. 2: 16 på det

(neml. korset), står i vanliga editioner ngn gång

för auzou, auzcp o. s. v., men hos Tischend. nä-

stan alltid; synes äfn stå för aé Lc. 13: 34.

c) med b, r), zo framför, densamme, oföränderlig-

om Gud Hebr. 1: 12, om Christus Hebr. 13: 8;

éni to auzo till samma ställe, tillsamman, xazu

zo auzo på samma tid 1. gång, tillika; zå auzd

Eph. 6: 9 detsamma (som neml. fäderne v. 4),

Phil. 3: 1 (s. jag förut skrifvit i ett fgde — nu för-

loradt — bref, och som i de följande verserna upp-

repas), zå auzd zcov 7radrjpdzcov 1 Petr. 3: 9

pro zd auzd TiaiMjpaza (det enda exempel i N. T.

på ett adjectivs subst. construetion med subst.);

construeras med dat. till - utmärkande af likhet,

»den samme som» 1 Cor. 11: 5, 1 Petr. 5: 9.

auzou, adv. (eg. genit. af auzck) på sjelfva 1. sam-

ma (scil. zcmotj) ställe, här Mt. 26: 36, der Act.

15: 34 al.

auzou. 9}<:, ou = sauznu likt se.

auzocpcopo^, ov se snaozocpeöpep.

auzöyzip, b, rj, yzipos (auzck- '/''.p) egenhtindig, med

egen hand, plur. med egna händer Act. 27: 19.

auyprjpik, d, öv (avyptk* b torka, torrhet, sknim-

penhet, squalor af äco, wjco torka) torr, hop-

skrumpen, sprucken, skrynklig, skrorlig, smutsig,

dunkel (om färg )( Äaprrpik), mörk 2 Petr. 1:19.
*

ucfacpéco, (r
t
aco Apoc. 22: 19, dcsÅcb

]j
ibid.) äcfél-

Åov; äcfstÅöpYjv; dcpatpshijcTopac (d.-ö, aipéco)

frttn- 1. borttaga, taga undan, frånskilja, beröfva;

to ovstchk zevo? Le. 1: 25 borttaga ugns smälek,
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ras dpaprlas rivos Hebr. 4: 10 äfti med. Rom.

11: 27 ngns synder, rb förlov Mc. 26: 51 al.

afhugga ngns öra; ri ärra revos Apoc. 22: 19

äfn med. Lc. 16: 3 taga ngt ifrån ngn; beröfva

ngn ngt — pass. utto revos Lc. 10: 42 bort-

tagas ifrån ngn, fråntagas ngn.

dfavys, éf (d 1, (palvco) osynlig, obemärkt Hebr.

4: 13.
'

å<paviZto; lab-yv (fgde) göra osynlig, bortskaffa ur

åsyn, rödja ur vägen, förstöra Mt. 6: 19. 20,

göra oigenkänlig, vanställa, nedsmutsa Mt. 6: 16

(neml. med aska — man fastade i sorgdrägt med

ansigtet och hufvudet beströdda med aska — i

säck och asko); pass. försvinna Jac. 4: 14 (om

rök), tillintetgöras, blifva till intet Act. 13: 41

(af häpnad och förskräckelse).

d(paviopbs, ou, b (fgde) osynligblifvande, försvinnan-

de, undergång Hebr. 8: 13 (har afseende på den

snart instundande förstöringen af Jerusalems tem-

pel och gudstjenst).

d<pavros, ov (a 1, <po.lvco) osynlig, försvunnen Lc.

24: 31.
*

dfsdptov, cbvos, b (åTTÖ, eåpa säte) afträdesrnm,

afträde, kloak Mt. 15: 17, Mc. 7: 19.

d<pståla, as, f] (dfeiorjs icke skonande, d 1, y>sl-

dop.ai) oskonsamhet, skoningslöshet, hårdhet rou

aebparos emot kroppen Col. 2: 23.

f dcpsÅbr/]s, vqros, /]
(d.<pelr

t s utan stenar, jemn,

slät, enkel af d 1, (peXXe6s stenigt land) methaph.

jemnhet, enkelhet, enfald Act. 2: 46.
*

dfsais, ecos, i] (uplrjpt) lössläppande, frigifning, en

slafs 1. fånges Lc. 4: 18; i N. T. ofta om efter-

gift af en skuld, ett straff ss. dp.apruov 1. rcapa-

nrcopdrojv (Eph. 1: 7) Mt. 26: 28 al. syndernas

förlåtelse (se ndpsats)-

diprj, 5js, f] (aTirco, dnropai) vidröring, beröring,

känsla, Eph. 4: 16 öfversätta somliga med band

1. förbindningsmedel (utan auetoritet), andra med

känsla 1. känning (trol. rättare) »genom h varje

känsla af en ny hjelp (från Christus)>>, likaså Col.

2: 19 känsla.

d<päapaca, as, r) (se följ.) oförgänglighet Rom. 2:

7 al., ev åfå. 1 Cor. 15: 42 i tillstånd af oför-

gänglighet, dyarzav sv dwtt. Eph. 6: 24 älska i

oförgänglighet d. ä. med en kärlek, som icke

förgås.

dcpirapros, ov (d 1, (fdaprös adj. vble af (fdslpco)

oförderfvad, oförderflig, oförgänglig, evig Rom.

1: 23 al.; rb dfä. 1 Petr. 3: 4 det oförgängliga.

Helander, Grek. Lex, t. N. T.

å<pioT7}[ii 49

d<p3opla, as, Y] (d 1, (f
&dpto) oförderfvadt tillstånd,

renhet, oskuld, kyskhet (talets) Tit. 2: 7 (d. v. s.

renhet från hvarje Evangelium icke motsvarande

uttryckssätt).
*

difidco
[j
dnlooj Phil. 2: 23 se dwopdw.

d<pifjp.i (äfn ss. af d<péw, d<pels Apoc. 2: 20, ss. af

diplio, d<plop$v Lc. 11: 4, af dipiito, d.(ptouo~t

Apoc. 11: 9, imperf. 7)<ptOV Mc. 1: 34, 11: 16)

d<pr)oco, å<pv)xa, d<f9jv, dfs&rjdbpcu, å<péipai,

dfét}-/)v, 3 pers. plur. perf. pass. dorice dféojv-

rac Mt. 9: 2, 1 Joh. 2: 12 = dfétvvai (dnb.

%'qpt sända, kasta) afsända, bortskicka, låta gå,

öfvergifva, förskjuta (om man 1. qvinna) 1 Cor.

7: 11. 12. 13, lemna, låta få 1. ske 1. vara i

frid, tillåta, tillstädja Mt. 3: 15 al., sätta 1. ställa

ifrån sig, tillgifva, eftergifva, förlåta riv) rås b.pa.p-

rlas, ta dvetÅf/para, ruj.po.Tirwpara ngn hans

synder, skulder, öfverträdelser Mt. 6: 12 al., qvar-

låta 1. -lemna Mt. 5: 24 al., lemna öfrig, undan-

taga Hebr. 2: 8, lemna å sido, gå förbi Hebr.

6: 1, öfverlemna åt sitt öde Mt. 24: 40 d. ä.

utesluta (ur Messiasrikct) ; rb nvsupa Mt. 27: 50

uppgifva andan; äfn tillstädja, låta hållas Apoc.

2: 20 (soml. edit. hafva diodoxsiv derefter o. s. v.,

andra didd.axsi o. s. v.); irnperat. d<pzs håll! låt

bli! låt mig! låt det ske! Mt. 3: 15 al.; d<plerai

uplv b oixos bptov Lc. 13: 35 öfvergifvet 1. öde

blir för eder (dat. incommodi) edert hus (tempel).

d/cpixvéopat, d<pixbprjV aor. 2 (ax/), txvéopat, exoj,

7f/.to) eg. komma från ett ställe (till ett annat),

ankomma, anlända, hinna els redvras Rom. 16:

19 = év bhp ra> xöapw xarayyéXlsrat Rom.

1: 8. ©
f äpiÅdya&os, ov (d 1, (pikdyaMos) icke älskande

det goda 1. de goda, fiende till allt godt 2 Tim.

3: 3. O
d.ipiXdpyopos, ov (d 1, (fiAupyupos) icke penninge-

kär, oegennyttig 1 Tim. 3: 3, Hebr. 13: 5.

u<pists, sa>s, ''] (d(fixvéopai) eg. ankomst, sedan åter-

1. tillbakakomst; äfn bortgång, afresa Act. 20: 29.
*

d<plorr)pi, djzéavqaa, d.néorirjv; drioorrjaopo.i (dnb,

carrjpc) ställa bort, afsides, aflägsna, söndra, göra

affällig, förleda till affall Act. 5: 37; inträns, tpa

och med. afhålla sig ifrån dnb revos Act. 5: 38,

22: 29, 2 Cor. 12: 8, icke befatta sig med, af-

stå ifrån, vika 1. aflägsna sig drrö rivos Lc. 2: 37,

Act. 5: 38, 15: 38 al., öfvergifva, affalla Lc.

8: 13, dnb rivos 2 Tim. 2: 19, Hebr. 13: 12,

revos 1 Tim. 4: 1.

7
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dfpvio = åcravofz, adv. (af åtpavfys) oförutsedt, oför-

varandes, plötsligen Act. 2: 2 al.

å<f/>ftco<;, adv. (d. 1, (föfioz) utan fruktan, oförskräckt,

utan försyn, oförsynt Le. 1: 74 al.

dfop.otoco
;

åipco- 1. ä.(fopo'uopac (bpocooj) af- 1. för-

likna, jemföra Tive Hebr. 7: 3.

dyopdco, aor. 2 åneeåov (ana, opdco) afse, se fjer-

ran ifrån, på afstånd Phil. 2: 23 (har afseende

på Pauli befrielse), liänblicka £«c zivu Hebr. 12: 2.

å(popiCco, tto, toa; tapac, tadrjv (drro, öpiZoj) af-

gränsa, afstänga, frånskilja, afsöndra Gal. 2: 12,

utesluta, utstöta fr. synagogan och allmänna um-

gängslifvet; Mt. 13: 49, 25: 32, Lc. 6: 22 synes

antyda den första och lindrigaste graden af bann-

lysning (se d.TWGuydycoyoz)
; d.<fcopiap.évo<; Bom.

1: 1 afsöndrad (från de profana) d. ä. utvald, ut-

korad; så äfn Gal. 1: 15 utvälja, utköra (till en

särskild bestämmelse), äfn Act. 13: 2 der dock

»afsöndra» (neml. från de andra) kan bibehållas.

dipnpa-fj, iyc, (drrn, hpivq) stället, hvarifrån en rö-

relse 1. handling utgår, uppbrottsställe, utgångs-

punkt; orsak, anledning, tillfälle Rom 7: 8 al.,

oudepcav dwopphv dtdovat zw dvzcxsip.évaj 1 Tim.

5: 14 icke gifva vedersakaren (djefvulen) ngt till-

fälle (neml. att förföra dem).

d(fpi^a> (följ.) skumma, fradgas Mc. 9: 18. 20.

d<pp<K, ou, 6 skum, fradga, spott Lc. 9: 39.

dippoouvr], T/Z, i] (följ.) oförstånd 1. oförnuft, dår-

skap, obetänksamhet Mc. 7: 22 (lättsinnigt vä-

sende), al.

d<pp(ov, ov (d 1, (pprjv sinne, förstånd) oförståndig,

dåraktig, obetänksam Lc. 11: 40 swpe.

d<fU7iv6(o, UTiviöoa. (d~6, unvos) l:o) och egentl.

komma ifrån sömn, uppvakna; 2:o) och i N. T.

= xadu~v6co komma i sömn, af- 1. \wsomna Lc.

8: 23. ©
d.wcovoz, ov (d 1, (fcovrj) utan ljud, mållös, stum

Act. 8: 32 al.; språklös, obegriplig 1 Cor. 14: 10

(jfr /9/oc äftttoTOc).

"AyaC, andra \\yd^ o indecl. egare) Ahas, Jo-

thams son, svag regent och afgudadyrkare; rege-

rade öfver Juda rike 741—725 f. Chr.; fkmr Mt.

1: 9 (bis).

'Ayata, ox, '/] Achaia, ursprungl. det nordvästligaste

landskapet på Peloponnesus, men på Apostlarnes

tid (och alltsedan 146 f. Chr.) en Romersk provins,

hvilken omfattade Hellas och Peloponnesus (d. v. s.

det gamla Hellas) och jenite Macedouien, Illyrien,

äyupov

Epirus och Thessalien (hka 4 landskaper bildade

tillsammans en särskild provins Macedonien) ut-

gjorde hela det grekiska området. Anledningen,

hvarföre Hellas och Peloponnesus ss. Romersk pro-

vins fick benämningen Achaia, var enl. Pausanias

den, att Romarne underkufvade Grekerna förme-

delst Achäerna, som då stodo i spetsen för Gre-

kerna (det Achäiska förbundet). Achaia var först

en provincia Senatoria och hade proconsuler;

Tiberius förvandlade det till en prov. Impera-

toria med procuratorer, men Claudius återgaf det

till senatorerna och till denna period hörer pro-

consuln Gallio (se raÅÅuov); fkmr Act. 18: 12 al.

'Ayäcxos, ou, b Achaicus, en christen i Corinth, 1

Cor. 16: 17. Q
dyäpiGToz, ov (d 1, yo.piZopai 1. ydpiz) otacksam

Lc. 6: 35, 2 Tim. 3: 2.

'Ayscp., o indecl. (utan motsvarighet i Hebr.) Achim,

Sadoks son Mt. 1: 14 (bis).

t dystpoTzoiyroc:, ov (d 1, ysipo-otyzoc;) icke med

händer gjord Mc. 14: 58 al.

åyÅuc, W0C, ?] mörker, natt, töcken Act. 13: 11

(hos profant', i synnerhet dödsmörker).

dypatos, ov (d 1, ypeia) obrukbar, onyttig, oduglig

Mt. 25: 30, Lc. 17: 10.

dypeuuo; rjypeuuilrjv (fgde) göra oduglig; pass. vara

1. blifva oduglig Rom. 3: 12.

dypr^zoz, ov (d 1, yptjOTOs) obrukbar, oduglig

Phil. 11.
*

äypi 1. dypis part. (besl. med dxpoq) ända till

l:o) temporis a) ss. prwpos. med genit.: dy.

xaipou Lc. 4: 13, Act. 13: 12 ända till en tid,

för en tid (andra, Tittman Synonym., anse det

vara = ecdc 1. fJtéype zéÅouz), dy. ou (= dy.

ypovou, a>) Act. 7: 18 al. ända till dess att, dy.

rj<: yjp.épaz st. dy. rijic //pspac. ft Lc. 1: 20 al.

ända till den dag då, dy. ijuspcov ~évzs Act.

20: 6 sc. TZÅsåcravzsz, ända till 5 dagar (så länge

räckte öfverfarten från Philippi till Troas), dy.

zou deupo Rom. 1: 13 ända hitintills, dy. zou

vuv Rom. 8: 22, Phil. 1: 5 ända tills mi; men

äfn under det, så länge dy. ou Hebr. 3: 13 (=
dy. ypovou oj) under den tid som, så länge som;

b) ss. conjunction med conjunct. till dess att Lc.

21: 24 (i äldre uppl., de nyare hafva dypcz ou),

Apoc. 15: 8, 20: 3, med fut. indic. Apoc. 17: 17

God. Sin. (der dock andra hafva zs/.aadwcnv). —
2:o) loci med genit, ända till Act. 11: 5 al.

dyupov, ou, zo agn, boss Mt. 3: 12, Lc. 3: 17.
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å<p£i>d7]<;, ét (« t, ipsodrjs) s. icke ljuger, icke kan absinthium, malört; så kallas Apoc. 8: 11 en

ljuga, osviklig, tillförlitlig, sannfärdig Tit. 1: 2. * stjerna (d. ä. lärare) för sin bittra villolära.
*

f ä<pcv&o<:, od, Yj = d<ptv&tov, rå i profangrek., å<pu%oz, ov (å 1, (pir/rj) själlös, liflös 1 Cor. 14: 7.
*

B.

BdaÄ, b, ij indecl. (^5 herre) Baal, allmänt namn

på Gud hos Phoenicierna och Carthaginen serna;

med artik. b den manliga hufvudgudomligheten

hos de Phceniciska stammarna (Bel hos Babylo-

nierna). De afgud. Israéliterne dyrkade honom

jemte Astarte (D "]\D

W

N), Sidoniernes qvinnliga

skyddsgudomlighet. De byggde åt dem tempel

och altaren i synn. på höjder och upprättade bild-

stoder. Presternas och Propheternas personal var

mycket talrik; man offrade guden rökelse och

blodiga offer, till och med barn. Somliga anse

de begge gudomligheterna för Jupiter och Venus,

andra för Solguden och Månan. Anledningen,

hvarföre ordet än har masculin, än feminin artikel,

skall enligt några vara den, att gudomligheten

varit androgyn; fkmr Rom. 11: 4.
*

BaftuXwv, covos, 7] (b 22 förvirring, förbistring) Ba-

bylon, Babel, urgammal, verldsberömd, praktfull

hufvudstad i provinsen Babylonien och det Baby-

loniskt Chaldäiska verldsriket, på en stor slätt vid

Euphrat, hkn delte henne i 2:ne hälfter. Hon
var (under sin högsta blomstring) byggd i fyr-

kant, hade enligt Herodot, som sjelf såg henne,

480 stadier (= 8 Sv. mil) i omkrets, en 200

alnar hög och 50 alnar bred ringmur och 100

kopparportar. Utanför muren var en djup vatten-

fylld graf. Husen voro 3—4 våningar höga och

likasom murarne byggde af brändt och obrändt

tegel med asphalt, och 50 gator, som genomskuro

hvarandra i räta vinklar, delte staden i ett antal

qvadrater. De begge märkvärdigaste byggnaderna

uti dubbelstaden voro: a) den Kongl. med fasta

murar omslutna borgen och b) Belus^ tempel, en

fyrkant med hvarje sida af 2 stadiers längd. Midt

i tempelrummet reste sig ett högt torn (bestående

af 8 torn öfver hvarandra), nedantill 4 stadier i

omkrets och med utantill rundt omkring ledande

trappor; dessutom gällde ss. stora märkvärdigheter

den 1 stadion långa stenbryggan öfver Euphrat

och de hängande trädgårdarne (b xpepaarb^ x?j-

jtoc) i terrassform. Bland innevånarne herrskade

en gränslös lyx och veklighet. Under den siste

Konungen i Babyloniska riket, Nabo?i?iidus, biet'

(538 f. Chr.) Babylon eröfradt af Cyrus efter en

lång och mödosam belägring, och sedermera, då

Babylon, ville göra sig sjelfständiga, efter en 19

månader lång belägring (516 f. Chr.) under Darius

Hystaspis ännu en gång intaget. I Strabos tid

låg Babylon till största delen öde, så att man
derom kunde säga: spy/Ma peyd/c/] éarh tj pe-

yaXrj ttoÅcs; fkmr 1 Petr. 5: 13, äfvensom Apoc.

14: 8 al. (hmed i andeligt afs. betecknas staden

Rom); på andra ställen ss. Mt. 1: 11. 12. 17,

Act. 7: 43 förstås dermed landskapet Babylonien.

fta&éojz, adv. (af fla&us) djupt, hos Tisch. (Cod.

Sin.)
|j
/?a^£«c Lc. 24: 1.

*

f fiattpöq, ou, b (af ftatvo) stiga) steg, trappsteg,

trappa, ställning 1 Tim. 3: 13.
*

ftdtioz, eoz, ro {ftaijiK) djup, djuphet 1. -lek Mt.

13: 5 al.; metaplior. outgrundlighet, outforsklighet

Rom. 11: 33; rå /?. rou Oeou 1 Cor. 2: 10 det

outforskliga hos Gud d. ä. Guds för mensklig

kunskap förborgade rådsslut; rj xarå fidftooz; izrco-

yeia 2 Cor. 8: 2 (se Trrajysca).

ftaäövxo (följ.) fördjupa, urhålka Lc. 6: 48.
'

fta&uc, sta, 6 djup Le. 24: 1 al, /?. optipoq 1. c.

djup gryning, första dagbräckningen (se fiadétoi;);

trop. rå /?. rou aaroyå satans djupheter (de före-

gåfvo sig hafva utforskat Guds djupheter, men,

liks. HERren förändrar i v. 9 »Guds synagoga»

till »satans syn.», så här: »Guds djupheter» till

»satans»).

f fiacov, o'), rö == fictk, -q (kopt. ord) palmqvist

1. -gren Joh. 12: 13.
*

BaÅaup, b indecl. (Cy?2 sannolikt af ^2 icke och

V folk, icke af Israel, folket, främling; andra af

7j?3 han uppslukade, förderfvade och UV) Ba-

laam, Bileam, Beors son, från Mesopot. staden
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Petora, var en spåman och drömtydare, som de

Moahiters konung Balak kallade från Mesopota-

mien att prophetera emot Israels folk Numer.

22: 5, jfr Deuteron. 23: 4 och Josua 24: 9; tfj

TTÅävrj tou Bakaa.fi piad-ov é£e%6&yjaav Jud. 11

de hafva hejdlöst öfverlemnat sig åt = störtat sig

uti Balaams synd för löns skull (för jordisk vin-

nings skull, alltså af girighet; naturligast är att

antaga raotsträfvighet mot Gud, h vilken redan

framstod vid Bileams första kallelse, men sedan

ännu bestämdare vid meddelandet af hans råd att

förleda Israeliterna genom otukt till afgudadyrkan,

ss. hufvudmoment äfven här, och denna motsträf-

vighet ss. grundad i hans lönsjuka af girighet för-

blindade sinne); 2 Petr. 2: 15 står, att B. älskade

lön för sin orättfärdighet (att neraligen förbanna

Israels folk — ehuru en sådan lust Num. 22:

1—20 icke bestämdt uppgifves, så måste den

dock hos honom förutsättas till följe af historien

med åsninnan, jfr Deuteron. 23: 4. 5); Apoc.

2: 14 omtalas Bileams lära, huruledes han lärde

Balak att kasta en stötesten för Israels barn, så

att de både åto afgudaoffer och bedrefvo otukt

(afguderi).

BaÅux, b indecl. (p?2 eg. öken, tomhet af

tömma) Balak, Zippors son, en konung öfver

Moabiterna på de tider, då Israeliterna stodo på

Moabs slätter och beredde sig till intågandet i

Canaans land. Om Bileams tillkallande, hkn till-

styrkte honom att förleda Isr. till afgudadyrkan

och otukt, se fgde; fkmr Apoc. 2; 14.

fiaÅdvriov, ou, tö äfn BaÅÅdvzcov (trol. af BdÅÅco,

der penningar inkastas 1. läggas) pung, penninge-

pung, börs Lc. 10: 4 al. ; i sednare grek. äfn en

summa af 250 denarier (fkmr icke i N. T. i

denna betydelse).

BdXXo), BaXco, j3éfiÅYjxa, ifiaÅnv, eBaÅav Tisch. Act.

16: 37; BÅrjävjcropac, BéBhjpai, zBXrftrjv kasta

Mt. 3: 10 al., sprida, slå Mc. 14: 65 (der dock

Tisch. har eÅaflov), hälla Mt. 9: 17 al, falla

Apoc. 6: 13; kasta, lägga ut Scxtua Joh. 21: 6

nät, axdvåakov Apoc. 2: 14 stötesten (förleda till

synd); bringa, sända elpfjWjV frid, pdyaipav svärd;

inlägga yahvhv SfV tö azöu.a Jac. 3: 3 lägga

betsel i munnen, Tivå efc xMvfjv Apoc. 2: 22 (se

xÄfayj), yzlpaq hti Tiva = éntBdÅÅetv; efc t^u

xapdcau Joh. 13: 2 ingifva i hjertat; inträns, ka-

sta 1. störta sig xaz' adr^c Act. 27: 14 ned ifrån

henne (ön, om vinden); pass. kastas, nedstörtas,

fällas, BzBfyuo.i Mt. 8: 6 al. jag är nedkastad

= ligger.

Ba7rtcOo, iöm. töa-, ladprpf; todijaopai, iadrpj fre-

quent. af Bdicrto) in- 1. neddoppa, bada, två Mc.

7: 4 företaga en tvagning med dem (neml. torg-

varorna); nedsänka i vatten, döpa Mt. 3: 11 sce-

pissime; med. låta döpa sig Mt. 3: 6 al. ; ev

nveopavi ined och utan ajiw rikligen meddela,

öfvergjuta med, utgjuta (öfr ngn) den H. Andes

gåfvor Mt. 3: 11 al., iv itupi med eld, Gehennas

eld, det eviga straffet 1. c. al.; B- ££<T tc till ngn

bekännelse, eh ovopa '/tjctol) för att bekänna JEsu

namn, d. ä. derigenom afiägga den bekännelse,

att man tror på honom, hans förtjenst o. s. v.

har del deruti, sj'c sv crcopa 1 Cor. 12: 13 i afs.

på en kropp d. ä. på det vi skulle utgöra en

kropp (ty B. £(C betyder öfverallt döpa med afs.

på, hänvisning till — ss. Rom. 6: 3 »vi som ge-

nom dopet blifvit invigda att betrakta oss ss. med

Chr. förbundna, blefvo också clgm invigda att be-

trakta oss ss. sådana, hka hafva lidit hans död»);

ev Tco öunpaTt toT> Kopioit Act. 10: 48 under

uttalande af HERrans namn, i.—} tco <>v. 'Iou Xno

Act. 2: 38 så att bekännelsen 1. uttalandet af

JEsu namn ss. Messias är det vilkor, hpå dopet

grundar sig; /?. UTikp tc1)v vzy.pcov 1 Cor. 15: 29

döpas för de dödas bästa, till fördel för de döda

(d. v. s. för anförvandter och vänner s. utan dop

afsomnat — i den inbillningen, att detta skulle

tillräknas dem ss. eget dop).

f Bö.TiTiopa, aroc. to (fgde) döpelse, dop Mt. 3:

7 al. ; ftaTTTi&cv 3. Act. 19: 4 förrätta dop (denna

förrättning skedde i de äldsta christna tiderna ge-

nom hela kroppens neddoppande i vatten, hf den

hos Paulus vanliga jemföreisen med en begrafning

med Christo Rom. 6: 4 al.); trop. om lidande =
blodsdop daTiTcZscrHat Buktig/m tivdt Mc. 10:

38. 39, Lc. 12: 50 döpas med ugns dop, erfara

samma lidanden s. ngn. Anm. Om barndop, s.

icke uttryckligen fkmr i N. T., se dock Act. 16:

15. 33. — I och genom dopet meddelades den

H. Ande: Act. 10: 44 är det enda ställe i N. T.,

der den H. Andes utgjutelse skedde före dopet

(troligast för att betaga Petrus all tvekan och

betänklighet i afs. pä Oornelii och hans slägtin-

gars och vänners upplagande genom dopet i christ-

na kyrkans sköte).

t j3a~TCcrpöc, ou. h (se fgde) tvagning Mc. 7: 4. (8),
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rening Hebr. 9: 10; dop, döpelse [ianxiapcov dc-

dayij Hebr. 6: 2 lära om döpelser (Johannis och

Christi — deras likhet och skiljaktighet).

f /?«7rriöTJ?c, f>u, b (se fgde) döpare, tillnamn för

Johannes (se 'Icodwyc; l:o) Mt. 3: 1 al.

/HanTa), 'éj3a</>a; j3é3ap.p.at doppa, indoppa Joh. 13:

26, tm'k i ngt Lc. 16: 24, äfn rtvi Apoc. 19: 13.

fidp, 6 indecl. (12 son) sättes ngn gång särskildt,

men oftast tillsammans med ett annat ord ss.

BaptinXntj.aioc:, Tholmai son o. s. v.

Bapapftäs, «, o (fgde och -K 1. fader — fa-

drens son) Barabbas; tillnamnet på den mörda-

ren, s. Judarne begärde lös i st. för Frälsaren,

hette egentl. 'Ifjoouq se Mt. 27: 16. 17 dock ej

i Cod. Sin.; fkmr äfn Mt. 27: 20 al.

Bapdx, b inded. (P^S blixt, blixtrande, svärd) Ba-

rak, Abinoams son i Kedes i Naphthali stam, och

Israel. Schophet, s. uppmanad af den högtbegåf-

vade prophetissan Debora och i förening med

henne slog den Cananitiske konungen Jabins fält-

herre Sissera och befriade sitt folk från en 20-årig

skattskyldighet Judic. 4: 6 ff., 5: 1 ; fkmr Hebr.

11: 32.
*

Bapayiac, oo, b (l IT Jehova välsignar) Ba-

rachias, fader till den Zacharias, som dödades

emellan templet och altaret Mt. 23: 35. I G. T.

(2 Chron. 24: 20. 21) säges väl denne Zacharias

hafva varit son till Jojada, men han kunde ju

haft 2 namn, hkt icke var ovanligt hos Judarne.

Anm. I God. Sin. förekommer blott Zayapiou.

ftdpftapfK, ov (utan tvifvel ett onomatopoietiskt ord,

s. innehåller en begabbande härmning af de råa

utländska språken, hka ljödo för det fina grekiska

örat ss. fiap, fiap d. ä. illa och obegripligt) bar-

barisk, icke grekisk, främmande för Grek. språk

och seder, utländsk; nyttjas mest. ss. subst. och

utmärkte ursprungl. hvar och en, som icke talte

grekiska, alltså blotta motsatsen till "KXkrjv, ss.

ock, enligt Platon, menniskoslägtet deltes i 2:ne

folk, helläner och barbarer, så äfn Rom. 1: 14.

Först ifrån och med Perserkrigen (490 f. Chr.)

fick ordet ett förhatligt bibegrepp af någonting

slafviskt och rått; också hette från denna tiden

Perserna företrädesvis barbarer: äfven den idéeu,

att barbarerne voro födde fiender till hellänerne,

uppväxte ur Perserkrigen. Romarne hette och

kallade sig barbarer, tills grek. språket och litte-

raturen blefvo hemmastadde i E,om. Ifrån Augusti

Bapvd(3a<; 53

tid hette så alla folkslag, hka saknade grek. och

rom. bildning, och derföre hvarken talade greki-

ska 1. latin Act. 28: 24 (ss. af punisk härkomst),

äfn Gol. 3: 11. Slutligen blefvo Germanerne nä-

stan de ende, s. fingo denna benämning, sedan

grek. och romersk bildning genomträngt nästan

alla andra folkslag — obildad, rå, vild; obegrip-

lig 1. främling 1 Cor. 14: 11 (alldeles s. i den

bekanta versen af Ovidius: barbarus hic ego

sum, quia non intelligor u 1 1 i)

.

ftapéaj; -quai, rfi-qv (fiäpoq) betunga, förtynga; i

N. T. pass. betungas 1 Tim. 5: 16 (med deras

underhåll), nedtryckas Lc. 21: 34 al, vara be-

tryckt 2 Cor. 1: 8, 5: 4 (emedan vi känne oss

tryckte, eftersom o. s. v.); p. p. p. med och utan

ötivw förtyngd 1. nedtyngd Lc. 9: 3?, Mt. 26: 43,

Mc. 14: 40.

ftapécoz, adv. (af ftaprjs) tungt, svårligen, med svå-

righet Act. 28: 27, Mt. 13: 15.

Bapön?,o/jiaco<:, ou, o, nomen patronym. Oft^P) ""12

Tholmai son) Bartholomceus ; så kallas den Apo-

stel, hvars egentliga namn troligtvis var NaDa-

uayÅ, hkt se; Mt. 10: 3 al.

Bapirjoous, b indecl. ("12
> ^1^? JEsus) Barjesus,

en Jud. magier, som uppehöll sig i Paphos på

Cypern i proconsuln Sergii Pauli omgifning Act.

13: 6 och, emedan han motsatte sig Evangelii

predikan, af Apost. Paulus bestraffades med ögon-

blicklig blindhet. Han hade ock gifvit sig heders-

titlen 'EÅupac, hkt se. Paulus kallar honom Act.

13: 8 uibz otaftoÅou ss. motsats till hans namn,

JEsu son.

Bapuovdz, u, b O?, '""iJi
1
) Jona son, nom. patro-

nym. för Apost. Simon Petrus Mt. 16: 17.

Bapvuftac, a, b ("D, 503 = HiJISJ prophetia,

prophetiskt tal, inspireradt föredrag, äfven upp-

muntran = mbc TtapaxXijaEcoq Act. 4: 36, hug-

svalelsens 1. förmaningens son) Barnabas; detta

tillnamn fick han af lärjungarne för sin synnerliga

förmåga att kraftigt förmana sina åhörare, ty han

hette i sig sjelf Joseph 1. Joses; han var levit,

Cyprier till börden och anses hafva varit en af

de 70 lärjungarne. Han införde Paulus hos Apost-

larne och förmådde honom att komma från Tarsus

till Antiochia, hvarifrån de båda ss. deputerade

afgingo till Jerusalem. Snart derefter anträdde de

ock gemensamt i sällskap med Johannes Marcus,

Barnabas' anförvandt, den så kallade »första mis-
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sionsresan». Aterkomne till Antiochia, och, då

Paulus stod färdig att anträda den andra, oense

i afseende på Marcus, skildes de åt; Silas trädde

i Barnabas' ställe bos Paulus, hvaremot Barnabas

begaf sig med Marcus till Cypern; derefter sak-

nas alla historiska underrättelser om Barnabas.

Det så kallade Barnabas" bref är troligen oäkta;

fkmr Act. 4: 36 al.

[Hdpo<;, so<;, to {fio.pus) tyngd, tunga, börda, besvär

Mt. 20: 12, Act. 15: 28; oö ftdAAto

Tqqu) Apoc. 2: 24. 25 har blifvit olika tolkadt;

att härvid afseende bör fästas på Act. 15: 28.

29, är mycket sannolikt; men ovisst är, antingen

HERren 1. irrlärarne ((if léyouaiv) skola anses

säga allt 1. en del af dessa ord. I förra fallet

blir meningen: »jag lägger icke på eder ngn an-

nan börda än den J hafven (neml. att afhålla sig

från offerkött o. s. v. Act. 15: 29), fasthållen

den, till dess jag kommer»; i sednare fallet:

»hurusom de säga : jag — börda; men (bryn

eder icke om deras förföriska tal, utan) fasthållen

den som J hafven o. s. v.» (den sednare tydnin-

gen förklarar orden a>c Xiyouaiv lättare); tyngd,

storhet 2 Cor. 4: 17; tyngd, skuldkänsla, de med

känsla af skuld tryckande förbrytelser (napanTw-

paza) Gal. 6: 2 deltagen i andras skuldkänsla

(jfr »gråter med dem som gråta» i ethiskt afse-

ende, hgm den tryckande skuldkänslan lättas);

tyngd, vigt, vigtighet, anseende, värdighet élvai

ev fidpst 1 Thess. 2: 6 vara i anseende, värdighet.

Bapaafiu.s 1. aa/H/Säs, ä, o (sond. af 12,

svärja; troligen) nomen patronymicum, Saba' son

(liksom Bap&oÅopaioC} hkt se). Så hette l:o)

Joseph med tillnamnet Justus Act. 1: 23. 2:o)

Judas, en lärare Act. 15: 22.

Bapzipaioq, andra Bo.pxipaioz, 00, b son af Timneus,

Bartimmts, en blind person från Jericho, som

JEsus återgaf synen Mc. 10: 46.
*

ftapuvto; uvdrjv (följ.) = ftapéco, hkt se Lc. 21: 34.

ftapoz, sia, u tung Mt. 23: 4, vigtig Mt. 23: 23,

eftertrycklig 2 Cor. 10: 10, tryckande, svår Act.

25: 7, 1 Joh. 5: 3 hans bud äro icke svåra (att

hälla; ty Gud är mäktigare än verlden utom oeh

inom oss; jfr 1 Joh. 4: 4, 5: 4); grym, glupsk

Act. 20: 29.

fiapizcpoz, ou (fgdc, Vtfxij) tum) 1. dryg i värde,

dyr, dyrbar, kostsam Mt. 26: 7.
'

ftaaavi&o, to~a; lotiyaopat, iottyv (fldaavoz) rifva

paaiksuu)

på 1. gnida emot proberstenen, för att pröfva äkt-

heten af ngt, undersöka, använda tortur för att

få sanningen fram, tortera, martera, ängsla, pina,

plåga, qvälja Mt. 8: 6 al., ipuyvjv otxacau åvö-

pois spyots é/3aa. 2 Petr. 2: 8 han qvalde sin

rättfärdiga själ med gudlösa gerningar d. ä. han

erfor i sin själ, emedan han var rättfärdig, qval

öfver de gudlösa ting, s. han måste se och höra;

pass. qväljas, plågas Apoc. 9: 5 (emedan gräs-

hopporna vanligen härjade under de 5 sommar-

månaderna) al.; hårdt ansättas Mt. 14: 24, Mc.

6: 48.

ftaoavtapös, ou, o (fgde) act. pinande, plågande

Apoc. 9: 5 al.

fiaoaviavrfi, oö, o (se fgde) undersökare, plågare,

rättstjenare, fångvaktare Mt. 18: 34 = dsapo-

<p6Åa$.
*

fidaavo?, ou, i] egentl. probersten (lapis lydius),

hvarmed i synn. guld pröfvas, om det är äkta,

och som i allm. på sin svarta yta återgifver, vid

rifning, hvarje metalls färg; undersökniug medelst

tortur; tortur, marter, qval, pina, plåga Mt. 4: 24,

Lc. 16: 23. 28.

ftaaäsia, «c,
:
q (j3aaueöco) konungavälde 1. -rike,

rike, regering, Mt. 4: 8 al. ;
s
q /?. r<5v odpav&v,

CPbWri niD!pÖ himmelrike = Guds nådesanstalt

att genom J. Chr. återlösa verlden och föra mskn

till helgelse, hfre det ock kallas zou Qsou Guds

rike; det Messianska riket och dess lycksalighet,

hfre det heter /?. tol> Xou Chiisti rike, ty Chri-

stus är hufvudet och medelpunkten för detta rike,

och med honom äro de trogna förbundna till

gemenskap — - den osynliga kyrkan, hkn fram-

ställes under bilden af en kropp, en byggning

(af lefvande steuar) ett åkerverk o. s. v.; nådens

rike (här på jorden), herrlighetens (i himlen) —
Mt. 3: 2 sapissime.

flaacÅscov, ou, to (eg. neutr. af följ., sc. dcopa hus)

kungl. palats, slott, i synn. plur. Lc. 7: 25.

j3acriÅsio<;, ov (följ.) kunglig, konungslig 1 Petr.

2: 9. 0
j3aoiAzus, Sft»c, o (fido-iz och ^wc = kaåc) Tysk.

Herzog, s. tågar i spetsen för hären, härförare,

förste, furste, konung Mt. 1: 6 scapissime; säges

om Gud Mt. 5: 35, 1 Tim. 1: 17 al., om Chri-

stus Mt. 2: 2, 21: 5 al.

ftaotXeom, zuoco, vjoo. (fgde) eg. vara honung Mt.

2: 22 al., sedan i allm. komma till välde, herr-
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ska, regera ém revos Mt. L c, Apoc. 5: 10, ém

riva Lc. 1: 33, 19: 14, Bom. 5: 14 öfver ngn.

ftaatÅcxos, r/, 6v (fgde) kunglig, konungslig %ojpa,

éaäfc Act. 12: 20. 21 land, drägt; Joh. 4: 46.

49 stående i konungens (Herodes Antipas') tjenst,

»konungsman»; vopoz /?. kallas kärlekslagen Jac.

2: 8 ss. den förnämsta, emedan den beherrskar

alla de andra lagbuden (jfr Mt. 22: 36—40,

Rom. 13: 8—10).

[iaoihooa, r]<:, r) {ftaodeui;) drottning Mt. 12: 42

al., herrskarinna Apoc. 18: 17.

ftdo~c<:, ewc, $] (ftaivaj stiga) steg, gång; det hvarpå

man går, fot, i synn. fotsula, fotblad Act. 3: 7.

jSaaxaévco, ava (förlängd form af obrukl. ftäoxa) af

/9«C<r« tala, prata) tala på ngn 1. illa om ngn, till-

tala med onda ord, förtrolla, tjusa Gal. 3: 1.

ftaozaZco, daco, o.aa lyfta, upplyfta, upptaga Xt&oos

Joh. 10: 31; bära Lc. 7: 14 al., zb xptpo. Gal.

5: 10 sin dom (den fällda domen tankes ss. ngt

pålagdt, — jfr 2 Reg. 18: 14 — hkt den dömde

bär, då han går bort från domstolen), hålla 1.

hafva i händerna, frambära Act. 9: 15, uppbära

Rom. 11: 18, uthärda 1. utstå Mt. 20: 12, tåla

1. fördraga Rom. 15: 1, Apoc. 2: 2. 3 (neml. för-

följelser, smädelser); bära bort zå ut:o di]para Mt.

3: 11 (det var neml. de lägsta slafvarnes göro-

mål att på- och aftaga sina herrars sandaler och

äter bära bort dem), taga bort Mt. 8: 17, Joh.

12: 6, 20: 15.

/?«rof, oo, b och r) törnbuske Mt. 12: 26 al.; kså

zoo
ft.

1. c, der det berättas om (den brinnande)

törnbusken.

ftäroc, ol), b (I"G) bath det största mått för våta

varor ^ af en "l^n 1. derföre för våta va-

ror = HD^X för torra; en bath var = 6
|

1 m>

hin ="12 3j>, Log = l£ kna; nu var hin = 2

att. /oec, alltså bath = 12 /oe<r = 1 pezp-fj-

xt]<; = 15 kannor 1. en ankare Lc. 16: 6.

ftdxpayos, oo, b (onomatop. ord) groda Apoc.

16: 13.
*

ftazzoXoyéoj, 7}oo. (= ftoxTaplQcö onomatop. ord på

stamma, äfn besl. med ftä£aj, se fiao-xatveo) prata

snicksnack, i vädret, pladdra Mt. 6: 7.

fidéXoypa, azoz (ftåeXoo-ffopac) eg. det a/skydda,

styggelse Mt. 24: 15 al.; /?<?. epy]p.ajasoj<; 1. c.

den styggelse s. förödelsen åstadkommer (vanligen

förstås härmed Romerska hären, jfr Lc. 21: 20—
andra förstå dermed Titi 1. Hadriani bildstod, s.
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skall hafva blifvit uppförd på den plats, der det

förstörda templet stått; andra om Zeloternas skänd-

ligheter, s. förvandlade templet till en casern; Daniel

sjelf 9: 27 betecknar med sina CÖWÖ CinpW
den af Antiochus Epiphanes på tempeltaket upp-

resta Jupiter Olympiens bildstod — ; men att här

inlägga ett specielt afseende på ett bestämdt hi-

storiskt factum, är mindre riktigt, då JEsus sjelf

icke utmärker ngt närmare).

fidsÅoxr/K, 7j, öv adj. vble (af följ.) vämjelig, veder-

stygglig, afskyvärd Tit. 1: 16.

fiåeXöoaopac, oypat (ftåéco släppa väder, uppväcka

en vidrig lukt, väcka leda) hafva leda 1. afsky för,

vämjas vid, i allmht afsky Rom. 2: 22; p. p. p.

Apoc. 21: 8 afskydd, afskyvärd, vederstygglig.

fiéftouoz, a, ov, attice 2 ändelser — (ftaévco, /Séftrjxa,

fiéftaa sto) stabilis, faststående, fast ayxopa

Hebr. 6: 19, eXatk 2 Cor. 1: 6 al., säker, till-

förlitlig; /?. noiscaäac 2 Petr. 1: 10 göra fast

(detta fastgörande sker, när de christne genom

ett förhållande, sådant som v.v. 5— 8 uppgifva,

göra sitt dertill att de förblifva det kallade och

utkorade folket); compar. fteftatözepnz, syopev

ftsfiatözepov x. z. /!. 2 Petr. 1: 19 vi ega ss. ngt

fastare (än vår åsyn af hans herrlighet på berget

i hans köttsdagar) 1. säkrare (vittnesbörd för hans

Tzapouaia. och dova/w;) det prophetiska ordet (G.

T:s prophetior)
; /?. syévszo Hebr. 2: 2 blef gil-

tigt, fick gällande kraft.

fiefiatöco, d)Oio, axra; ojftrjv (fgde) göra fast, säker,

befästa, stadfästa, bekräfta Mc. 16: 20 al.; pass.

/?. zfj Tiiozei Col. 2: 7 fäste blifvande genom tron,

éfiefiaicoäy] ek qpdq Hebr. 2: 3 blifvit stadfä-

stadt för oss (eg. oo st. dcsrcop&psöäv} efc rjpäi;

ftcftauoz = blifvit öfverfördt till oss på ett fast

och säkert sätt).

fteftaUoms, sa»<r, 7] (fgde) stadfästelse, bekräftelse

Phil. 1: 7, Hebr. 6: 16.

ftéftrjÅoi;, ov (fiyXJz tröskel, öfver hkn man stiger

ftatvco) eg. tillgänglig ( )( iep<K 1. äyioq invigd),

icke invigd, profan, ohelig, oren 1 Tim. 1: 9 al.

[3ep7]X6co, coaa (fgde) van- 1. ohelga; zb odflftazov

Mt. 12: 5 (genom förrättning af de på sabbaten

nödiga arbeten i templet ss. offringar och dylikt

ohelgade presterna sabbaten), zb lepöv Act. 24: 6

templet.

BeeX&fiooX, b indecl. p-IS] af ^3J smuts (?) och

herre) orenlighetens herre ss. herrskare öfver
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de orene andarne; andra af ^127 boning, svarande

mot olxousonoTris husbonde (neml. de orene an-

darnes) så Cod. Sin.; andra skrifva BeeÅCsftoöft

fluga) flugguden ss. averruncus musca-

rum, en orakelgifvande nationalgud hos Ekroniter-

na, svarande emot Grekernes Zsuz 'Anopjfio'; bru-

kas i N. T. för att beteckna djefvulen Mt. 10: 25 al.

BeUaX, b indecl. (xj?;2?3 oduglighet, elakhet, förderf

af y2 icke och nytta) Belial, förderfvare,

namn på satan i N. T. 2 Cor. 6: 15.
*

BsÅtap, b
||
fgde 1. c.

ftsXovr), 7]s, rj (följ.) spets, ngt spetsigt, nål Lc.

18: 25.
*

ftéÅoG, to (fldÅÅco) kast- L anfallsvapen (för-

svarsvapen heter "mXov), pil, ^ékrj Keitopmyikva

Eph. 6: 16 malleoli, glödande pilar (d. ä. pilar

försedda med brännbara ämnen och vid afskjut-

ningen påtända). Anm. Anfallsvapen hos Grekerne

voro Lans (d6pu), Kastspjut (dxSyviov), Svärd

($i<poz), Sabel (pd^acpa), Båge (to$ov)
7
Slunga

(a<pevd6vrj), äfn Klubba (xopuvq) och Stridsyxa

(d$turj).
*

fteÅTuov, ov (af fgde qsi hastae gereudse aptior

— kske rättare af stammen fisk, s. fkmr i ftoAo-

pac = ftouAopai och velie, liks. Åcoccou af Xdco;

alltså önskligare) tapprare, bättre; blott adv. com-

par. ftéÅrtov fkmr 2 Tim. 1: 18 bättre (än jag

L än jag kunde beskrifva).

Bevtapdv, b indecl. (PÖ^JS högra sidans 1. lyckans

son) Benjamin, Patriarchen Jacobs yngste son med

Rachel (så kallad af fadren; modren, hkn han

kostade lifvet, kallade honom "OVN" 12', min plå-

gas son), född i grannskapet af Ephrata, fadrens

älskling, stamfader för den föga talrika Benjamins

stam. Denna stams gebit låg emellan Ephraim

och Juda samt gränsade i O. till Jordan och i

V. till Dan. Den förste Konungen öfver Judarne

valdes ur denna obetydliga stam (för att före-

komma rivalité emellan de andra stammarna).

Vid Judiska statens söndring i 2:ne riken slöto

sig Benjaminiterne O^Ö* "O 2) till Juda stam.

Afven efter Babyloniska fångenskapen bildade des-

sa båda stammar kärnan af den nya Jud. eolonien

i Palestina Act. 13: 21 al.

Bepvixy, ^c, ?j (Macedonisk form för 0sptvixrj) Be-

reuice, kon. Agrippa Ls äldsta dotter, först gemål

till sin farbroder Ilerodes, furste i Chalcis, efter

hvars död hon lefde i ett högst misstänkt um-

Brjftaaiåd

gänge med sin köttslige broder Agrippa II. Ett

annat äktenskap, hvari hon trädde med Polemon,

konung i Cilicien, upplöstes snart åter och hon

återvände till sin broder; sedermera blef hon con-

cubine åt Vespasianus och Titus Act. 25: 13 al.

Bépoca, «c, 7] äfn Béfipota, Beroea, stad i Mace-

donien ett stycke från Pella, vid foten af berget

Beronius, i regi o t er tia, der Judar nedsatt sig.

En af Pauli följeslagare, Sopatros, var derifrån

bördig; sedermera hette staden Irenopolis, nu Kära

Feria 1. Verria. Act. 17: 10. 13.

Bspoimoc, a, ov (fgde) från Beroea Act. 20: 4.
'

By&affapä, «c. f] (~^^- färjehus 1. -stad)

Bethabara, låg på andra sidan Jordan vid öfver-

fartsstället ; der döpte Johannes döparen i början

Joh. 1: 28 (se dock följ. ord vid slutet).

Brjbuvia, «c, 7) (troligen af "O T] rP2 dadelort,

emedan palmträd der voro planterade; andra af

i"l*22? rPIl låghetens 1. fördjupningens ort, emedan

platsen skall hafva legat lågt) Bethania, en by

(x(bpvj) 15 stadier (utzo ataotcov osxa-évre Joh.

11: 18) = { Sv. mil sydost om Jerusalem vid

östra sluttningen af oljoberget, bekant af Frälsa-

rens historia. Annu visas Simon den spetälskes

hus och Lazari graf. Nu finnes der blott en elän-

dig by; Mt. 21: 17 al. Anm. ett annat Bethania

(H^N rP2 skeppshus, färjestad) låg Ö. om Jordan

{r.ipav rou lopodvou) Joh. 1: 28, der de bäste

Codices äfn Cod. Sin. hafva Brjbavta st. Brftafiapd.

Br^eadd 1. -add. t
t
(NIDij rP2 barmhertighetens

1. nådens hus 1. ort) Bethesda, en med 5 portiker

kringbyggd dam, xohopfttjttpa. vid Färporten, be-

skrifves Joh. 5: 2 ff.

BnåÅsépL, 'q indecl. (Cn^ rP2 domus panis, bröd-

huset) BetMehem, en liten stad i Judseen, ungefär

2 timmars väg S.O. från Jerusalem, på en höjd

i Judseens bergsbygd i en fruktbar (dfre med till-

namnet Ephrata "HpDX af vara fruktbar,

den fruktbara), angenäm och vatturik trakt: vår

Frälsares födelseort Mt. 2: 1 al. ; heter 1. c. B.

riyc Vouomaz till skillnad från Bethlehem i Za-

bulons stam. Nu är B. en stor och folkrik, men

fattig by, s. sedan 1834 blott har christna inne-

vånare, ungefår 3000 själar.

Brftodidd, äfn -ddv, $j indecl. ("""'i» HV3
j

!lgt_ 1-

(iskort) Bethsaida, ett stycke söder om Capernaum

vid vestra stranden af sjön Genesaret; derifrån

voro Apostlarne Petrus, Andreas, Jaeobus, Johan-



Brjti<payr]

nes och Philippus Mt. 11: 21 al. Ett annat

Bethsaida låg ett stycke N.O. från Genesaret, O.

om öfre Jordan i Gaulonitis och hette Bethsaida

Julias, residens åt Tetrarchen Philippus, hkn upp-

kallat staden efter Kejsarens dotter Julia, och

menas möjligtvis Mc. 8: 22, Lc. 9: 10.

Brjdfayi] 1. -f7j, äfn Brfiofayri Tisch. (Nä©

locus grossorum, omogna fikons ort) Beth-

phage, en by (xd>p.7j) vid oljoberget nära Jerusa-

lem; synes hafva legat ngt öster om Bethanien

och således längre ifrån Jerusalem, emedan det

Mc. 11: 1 och Lc. 19: 29 nämnes före Betha-

nien på resan ifrån Jericho till Jerusalem. Märk-

värdigt i JEsu historia Mt. 21: 1 ff. och de båda

anförde loci paralleli. Numera finnes af denna

by intet spår.

fi^po., aruc, to (fiaivco stiga) steg
fi.

tco86<; Act.

7: 5 fotsteg 1. fotsbredd; det hvartill man stiger

upp d. ä. en upphöjd plats, hkn man beträder

för att tala 1. dömma, talare- 1. domstol, domare-

säte Mt. 27: 19 al, äfn thron Act. 12: 21.

ftrjpoXÄos, oo, Tj beryll, en hafs- (blek-) grön ädel-

sten med öfvergångar än i det vattenblåa, än i

det gula; dess crystallisation framställer sexsidiga,

långsåt rafflade pelare; Apoc. 21: 20.

fila, ac, t) (besl. med "c, hos, 7j vis) kroppsstyrka,

kraft, våld, våldsamhet Act. 5: 26 al.

ficd&pai, depon. med. (fgde) bruka våld, våldföra,

öfverväldiga, tvinga; xai Ttus efc aÖT7)v fiid.Qsrai

Lc. 16: 16 och dock sträfvar hvar och en (ut-

märker allmänligheteu af den hierarchiska opposi-

tionen) fiendtligt emot detsamma (ftaatÅeta rou

Osoo); äfn pass. lida våld Mt. 11: 12 (den bild

man här antagit af ett ifrigt eftersträfvande, är

visserligen oriktig, ss. stridande både emot språk-

bruk och verkliga förhållandet. Frälsaren yttrar

dessa ord med anledning dels af Johannes döpa-

rens öde, dels ock af den våldsamma oppositionen

från de skriftlärdes och pharisaers sida; de föl-

jande orden i versen bekräfta än vidare denna sed-

nare uppfattning; jfr ock det anförda Lc. 16: 16).

fitatos, a, ov (0ia) våldsam, häftig Act. 2: 2.
"

i ftiaoTTjs, oo, 6 (ftcdfrpac) s. brukar våld, vålds-

verkare Mt. 11: 12 (våldsverkarne äro pharisseer

och skriftlärde, se fiid.Qopo.i).

t fiifiÅaptåcov, oo, ro, dimin. (af fiifiXiov) liten bok

Apoc. 10: 2 al.

(iifihddpiov, oo, to
||

fgde.

II elan der, Grek. Lex. t. S. T.
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fitfiÅtov, oo, to,, dimin. (af följ.) liten bok, afdelning

af ett arbete, i allm. bok = ficftÅoc, Lc. 4: 17

al , Hebr. 9: 19 (boken 1. rullen, på hkn lagen

var skrifven); skrift, bref ss. fiifiXiov ånooTaocoo

Mt. 19: 7, Mc. 10: 4 se åriooTdoiov.

ficftÅos, oo, i] (-- fiöftlnt;,
s
f), den JEgypt. papyros-

plantan 1. busken, s. växte vid Nilstranden; dess

bark 1. bast, papyros se %dpzrjs) papper, skrifvet

papper, bok Mc. 12: 26 al., förteckning, catalog,

register
fi.

yeviazaa; Mt. 1: 1 genealogi, slägt-

register; /?. Trjc; £a>/j<; Apoc. 3: 5 al. (se é$a-

Åecpco).

fitfipdöoxco, ftéftpcoxa (stam fipöw = fiopco = voro)

äta Joh. 6: 13.
*

BiDovia, «c,
fy

Bithynien, ett landskap i M. Asien,

som gränsar i N. till Pontus Euxinus, i O. ge-

nom floden Parthenius till Paphlagonien, i S. till

Phrygien och Mysien och i V. till Bosporen, Pro-

pontis och genom floden Bhyndanes till Mysien:

var betäckt med skogiga berg, hka lemnade för-

träffligt skeppsvirke och hade i dalarne och på

slätterna goda betesmarker och fruktbara åkerfält.

Städer voro Nicomedia, Vhalcedon, Heraelea, Ni-

ca>a och Prusa; Act. 16: 7, 1 Petr. 1: 1. Anm.

Enligt Xenophon (Avdfi. VI: ii. 2) kallades lan-

det det Asiatiska Thracien 0] Opaxrj t) h 'Ama),

emedan innevånarne (Qpaxe? ol Btdovoi) härstam-

made från Thracien.

fiioz, oo, b lif Lc. 8: 14 al, lefverne, lefnadssätt

1 Joh. 2: 16, lifsmedel, lifsuppehälle ; äfn tillgån-

gar, egendom, förmögenhet Mc. 12: 44 al, gods,

goda too xoapoo 1 Joh. 3: 17.

fitoco, coaa (fgde) lefva 1 Petr. 4: 2.

f ftccooiz, sax:, ?] (fgde) lefverne, lefnadssätt Act.

26: 4. ®
ftuoTixoz, i], öv (fitéat 1. fitos) tjenlig 1. duglig 1.

hörande till lifvet 1. att lefva, beträffande lifvet

péptpvai
fi.

Lc. 21: 34 lefnadsbekymmer (bek.

hörande till detta lifvet), fi. xpirfypta 1 Cor. 6: 3

domstolar, s. angå det timliga lifvets förhållanden.

ftÅafispög, d, ov (fild^T] skada af kft\dfi7]v aor. 2

pass. till följ.) skadlig, menlig, förderflig 1 Tim.

6: 9.
*

ftÅdrrTco, dipco, a<pa skada, såra, förolämpa Tivd

Mc. 16: 18, Lc. 4: 35.

fiko.azd.v(o, äfn fikaaTdco {[iXaaTa Mc. 4: 27 Ti-

schend., ej Cod. Sin.), doTTjoa gro, skjuta upp,

slå ut, uppväxa Mt. 13: 26 al; transit. fram-

drifva, frambringa, bära Jac. 5: 18.

8
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BMo~vo$, oo, b Blastus, kammarherre hos konung

Herodes Agrippa I, Act. 12: 20.

ftXaacfrjtj.éo), -/jaa-, -/jDs/croriat {j3Xd.o~ffjp.oz) skada

ngns rykte, tala ärerörigt om ngn, förtala, smäda

Mt. 27: 39 scepissime, häda (Gud) Mt. 9: 3 al,

absol. Act. 26: 11 (neml. JEsum); äfn e?c riva

Mc. 3: 29 al. utösa smädelser i afs. på 1. emot

ngn d. ä. smäda ngn.

ftÅao-cfrjpca, «c, '/} (fgde) smädelse, hädelse Mt. 12:

31 al., tivik 1. c. emot ngn {gen. obj.), men äfn

gen. subj. dövou Mt. 26: 65 {aozou fins ej hos

Tischend. Cod. Sin.); xpimq j3?Mcr^rjp.iac Jud. 9

smädelsedom, smädligt omdöme (vågade icke Mi-

chaél fälla emot djefvulen, emedan en viss försyn

för dennes ursprungliga herrlighet före hans fall

tillbakahöll honom).

fiÅdaprjfJOZ, ou (j3?M~zoj (pvjtirjv) som skadar ngns

rykte, smädande, smädelysten, hädisk Act. 6: 11,

J3Å. xpiais 2 Petr. 2: 11 == xpioiq filaowrjpxo.q

Jud. 9 (se fgde); ss. sabst. smädare, baktalare 1

Tim. 1: 13, 2 Tim. 3: 2.

/SÅéppa, axo<;, to (följ.) det som ses, syn, anblick 2

Petr. 2: 8 (genom det som han såg och hörde).
*

ftÅérraj, é(f'co, £<pa {(3d.XXto, axp öga, blick) kasta

sina blickar, sitt öga på, blicka, se, hafva syn-

förmåga Mt. 12: 22, Lc. 7: 21 {Tischend. har ej

to), blifva varse Mt. 7: 3 al., se på £k Tiva 1.

ti Lc. 9: 62 al.; (3X. s£<r TzptKcoizov Tivoq Mt.

22: 16 (se 7ip(KcoT.ov); se till, se sig före, taga

sig till vara kaoToöq Mc. 13: 9, Iva pij 2 Joh. 8

sen på eder sjelfva, våren på eder vakt, tagen

eder tillvara, på det att icke; [3MtlSte ha 1 Cor.

16: 10 sen till, lagen så att; ftÅéTieTS prj Mt.

24: 4 al. videte ne, sen till, akten eder, att

icke; nyttjas äfn om att se med det inre ögat,

inse, förstå, märka ss. Rom. 7: 23 al. ; se åt ett

håll, vetta åt xazd ti Act. 27: 12. — För öfrigt

construeras ordet, liks. bpdco, med partic. st. infin.

ss. Mt. 15: 31, Hebr. 10: 25.

ftÅY}Tén<:, a, ov, adj. vble (af fidÅÅco) man måste

kasta, lägga Lc. 5: 38, äfn Mc. 2: 22 (dock ej

hos Tisch. Cod. Sin.).

Boavspyéi; 1. "ijpfés QV^*) ^^) thordönets 1. åskans

söner, ss. det äfn förklaras Mc. 3: 17; vanligtvis

antagas Zebedrei söner hafva fått detta namn, dfre

att de (Lc. 9: 54) önskade, att eld måtte komma
ned af himlen och antända det hus, hvars invå-

nare icke tagit emot JEsum och lärjungarue.
*

ftårpue;

jSodoj, rjoa (onomatop. ord) boare, böla, vråla,

skria, ropa Mt. 3: 3 al., af glädje 1. smärta.

fio-q, iyc, (se fgde) rop, veklagan, klagorop Jac.

5: 4.
*

ftorjbeia, ox, r
t

(följ.) hjelp, bistånd Hebr. 4: 16;

plur. hjelpmedel Act. 27: 17 (ss. tåg, kedjor, bjel-

kar o. s. v.).

florjdéco, rjoa (j3o7/, iréco) springa 1. löpa till vid

ngns nödrop, bispringa, ila till hjelp, bistå Ttvt

Mt. 15: 25 al.

ftorftös, ou, b (eg. för j3or]#6oz af fgde) bisprin-

gare, hjelpare Hebr. 13: 6.

ftoduvoz, ou, o (ftodpoz idem, samstämmigt med

ftdbos) grop Lc. 6: 39, cistern till samlande af

regnvatten Mt. 12: 11, 15: 14.

fioÅy, 9C ^ (ftdÅho) kast, Åc&oo /?. Lc. 22: 41

stenkast.

f ftoÄiZa), taa (följ.) loda. kasta ut sänklodet (för

att undersöka djupet), pejla Act. 27: 28.

poMc, idos,
!
fj {/3d?J.co) hvad so?n kastas, skjutes,

kastvapen, spjut, pil Hebr. 12: 20 (ordet fkmr

ej i de bättre editionerna, utan st. [3o)ldi xaza-

To^eodrjosTai står Åc^o^oÅTjd^osrac Cod. Sin.).

BoöZ, b 1. Booz, b indecl. (1^2, enligt några af 12

i honom, 1J? styrka) Boaz, Boas, Salmons son

(se Ruths bok); Mt. 1: 5, Lc. 3: 32.

j36p[3opos, oo, b (onomatop. ord) dy, smuts 2 Petr.

2: 22 (se xöhapa).
'

fiopéas, oo 1. j3oppds, a, b (opoz) boreas, eg.

bergsvind (jscil. tl.vzp.oq). s. kom till Hellas från

de Thrakiska bergen, nordostvind, i allm. nordan-

vind, nordan; äfn väderstrecket norr Lc. 13: 29,

Apoc. 21: 13.

j3åo~xco, pasco, beta, föra ut på bete Lc. 15: 15,

fodra, föda metaphor. Joh. 21: 15. 17 (förvalta

det Apost. embetet), b jSoaxcou Mt. 8: 33 al.

herde; med. 1. pass. om betande hjordar, beta,

gå i bet Mt, 8: 30 al.

Boaöp, b. indecl. (*)ij)a stam afbeta och

boskap; månne någon antydning på den i Bileams

historia fkmde åsninnan?) Bosor; men LXX har

Bé(op. Beor, Bileams fader 2 Petr. 2: 15. Det

olika uttalet har troligen uppkommit genom för-

vexling af V och

t
3oTdvrj, r^. ij (Béaxa>) fodervä.rt, gräs, ört, planta,

Hebr. 6: 7.
*

/3oTpoz, oos, }] drufva, drufklase Apoc. 14: 18.



fiouksuoiiai

ftouÅsuop.ai, euodpyv (ftouÅq) rådslå Joh. 12: 10,

öfverlägga Is -väga, tänka efter Lc. 14: 31, fatta

beslut, besluta, Act. 5: 33, 15: 37, 27: 39, 2

Cor. 1: 17.

ftouÅsuvvjc, ou, b (fgde) rådsherre, synedrist, med-

lem af Stora Rådet i Jerusalem Mc. 15: 43, Lc.

23: 50.

fiouXr], iyc, i) (ftouAopai) vilja, råd, beslut Lc. 7:

30 al., tiéoftai /?. Act. 27: 12 fastställa hos sig

ett beslut, fatta beslut; anslag, plan Act. 5: 38,

27: 42, tanke, afsigt 1 Cor. 4: 5.

ftoukrjpa, aroc, to (följ.) eg. det önskade, vilja, af-

sigt Act. 27: 43, Rom. 9: 19, lusta 1 Petr. 4: 3

(soml. edit. hafva Öé):fjpo. God. Sin.).

fioulopm, é- och YjftouÅrjtlr/V (qsi flolco) v o lo, vilja

vanl. med infin. Mc. 15: 15 al., önska, vilja hellre,

hafva för afsigt Mt. 1: 19 al., fioyÅyMecz Jac.

1: 18 efter sin vilja d. ä. efter 1. af sin fria nåd.

Anm. Skillnaden emellan /?. och säéÅa) är enl.

somliga den, att det sednare betyder en vilja med

föresats, ett beslut efter öfverläggning (en activ

vilja), det förra en böjelse, en lust (en passiv

vilja), enligt andra tvärtom, se Mt. 1: 19.

ftouvoz, ou, b (cyrenaiskt ord, Herod. 4: 199) höjd,

kulle, berg Lc. 3: 5, 23: 30.

/?o5c, /?oo'c, b, i] (eg. bölare, se [-iodco) bos, oxe,

ko, hornboskap i allmht; i N. T. fkmr blott b

/?oöc Lc. 13: 15 al.

ftpafizlov, ou, to (följ.) kämpapris, segerlön 1 Cor.

9: 24, fip. v7)<; uvco xÅyaswc tou Qzou Phil.

3: 14 den segerlön, hvarpå Guds kallelse ofvan-

till (i himlen) d. ä. omedelbara kallelse har af-

seende (se äfn avta).

ftpaftsuco (jSpafteöz, anordnare af kämpaspel, pris-

domare, prisutdelare — u.yajvoitézrjs) vara en

fipafteös, anordna kämpalekar, utdela kämpapris;

i allm. vara domare, afgöra, råda, herrska Col.

3: 15.
'

fipaåuvo) (ftpadus) dröja 1 Tim. 3: 15; transit.

fördröja med accus., men äfn med genit. 2 Petr.

3: 9 (HERren fördröjer icke sitt löfte — neral.

utöfver den bestämda tiden för dess uppfyllelse).

fjpaåunÅoéa) (följ., izhbos, Ttlouq) segla långsamt,

hafva långsam fart Act. 27: 7.

fipadug, éta, 6 (besl. med fiapuz) tung, ovig, lång-

sam, trög tou ntGTSuecv Lc. 24: 25 i afs. på att

tro, sen eic to kalvjaai Jac. 1: 19.

fipaduTfjc, TrjToq, i] (fgde) långsamhet, tröghet, dröjs-
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mål 2 Petr. 3: 9 (neml. att löftet emot förmo-

dan ännu icke gått i fullbordan).

fipo.yiajv, ovoq, b (eg. compar. till följ.) brachium,

arm metaphor. (kraft, makt) Lc. 1: 51 al. Anm.

Utmärker eg. den kortare delen af armen emellan

skuldran och armbågen, hvaremot den andra delen

emellan armbågen och handen, som är längre och

tjockare, heter TT"7jyut; (likt se).

ftpayus, ela, u (trol. af pdaoto, prpfvuui med för-

stärkt aspiration) eg. afbruten, kort, 1 liten; dia

ftpayéwv (scil. prjp.aT(ov) Hebr. 13: 22 med få

ord, i korthet, p.STä fipayu (scil. oid.orqp.o. tou

ypåvou) Lc. 22: 58 eg. efter en kort mellantid,

kort derefter, fipayu (ti) Act. 5: 31 ngt litet (om

tid), äfn Hebr. 2: 7 en liten tid, Joh. 6: 7. 9

(om mått), Act. 27: 28 (om rum).

j3péfto$, eoc, to (sannol. genom metathesis besläg-

tadt med (pipset) föda, nära, df herba) foster,

det ofödda i moderlifvet = epppuov Lc. 1: 41. 44;

det nyfödda, dibarn, barn Lc. 2: 12 al., metaphor.

1 Petr. 2: 2; å.Ttb ftpipouz 2 Tim. 3: 15 från

det du var ett litet barn (= från moderlifvet,

med modersmjölken) = Ttaiåinösv Mc. 9: 21.

fipéyco, e$a (jfr rigo, regna act.) beregna, befukta,

vattna, väta med accus. Lc. 7: 38. 44; låta regna

Mt. 5: 45, med accus. Lc. 17: 29; äfn imperson.

Jac. 5: 17 och inträns. bsT<><; fip. Apoc. 11: 6

regn faller.

ftpovTT], 7]<z, ij (fipépxo fremo, fräsa, dundra) mur-

mur, dunder, åska, thordön Mc. 3: 17 (se ä-

aTparcrf).

jSpoyrj, iyc, ?j (ftpéyw) regn, i synn. häll- 1. slag-

regn Mt. 7: 25. 27.

fipbyoq, oo, b (till formen, men ej bemärkelsen sam-

stamm. med fgde) snara, streck, garn, nät, ém-

ftdllziv fipöyov Tivi 1 Cor. 7: 35 kasta snara 1.

nät öfver ngn d. ä. fånga, underkasta sig ngn

(bilden tagen af djur- 1. fiskfångst).

fipuyp.<K, ou, b (följ.) bitande, knarrande, gnisslande

fipuypbs bdovToju Mt. 8: 12 al. »tandagnisslan».

j3puyco, gnissla med 1. skära tou<; oåovTaz éni Tiva

Act. 7: 54 tänderna mot ugn (tecken till vrede

och raseri).

j3pu(o (besl. med [iXuco, <pÅuco, fluo) Jlöda, sjuda,

svälla, qvälla; träns, framvälla, utgjuta Jac. 3: 11.
*

j3pd>p.a, aToz, to (fttftpcbo-xco) spis, mat, föda Mt.

14: 15 al., äfn metaphor. om andlig föda Joh.

4: 34; stadig mat, bildligt för den högre och
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fullkomligare religionsundervisningen (fötpia 1 Cor.

3: 2 ( )(

ftpaxTipos, ou (följ.) tjenlig att äta, ätlig, att äta

Lc. 24: 41.
*

ftpcömz, ewc, ^ (se fgde) ätande Horn. 14: 17 (ac-

tus edendi), 1 Cor. 8: 4, Col. 2: 16, förtäring,

frätning, rost Mt. 6: 19. 20; spis, mat, föda Joh.

4: 32, 6: 27. 55 (tropice), rätt Hebr. 12: 16.

ftottc&o (följ.) fördjupa, nedsänka, sänka, äfn meta-

phor. 1 Tim. 6: 9; pass. sjunka Lc. 5: 7.

j3obi

(K, oö, b (sämst, med plu&oz) djup, i synn.

hafsdjup 2 Cor. 11: 25.
'

ftopasoz, éax;, b {jdöpaa, rj afdragen bud, skinn,

bursa, börs, skinn- 1. penningepung) »läderma-

kare», garfvare Act. 9: 43, 10: 6. 32.

ya £V> <p ohåxia >

fioaatvnq, yj. ov (följ.) af byssus, fiöooivnv scil. ht-

dopa Apoc. 18: 12 al. byssus-klädnad, finaste

bomullstyg.

^oaoos, no, rj (|"12 = VJVJ) byssus, ^Egyptier-

nas finaste hvita bomull, äfvensom det deraf för-

färdigade tyget Lc. 16: 19 (Apoc. 18: 12 har i

nyare editioner flooobjoo 1. -otv Ood. Sin.). Anm.

Det gafs flera slags byssus ss. iEgypt., Indiskt,

Achaiskt; men det var egentligen det första slaget,

som begagnades hos Hebrseerna till fina, yppiga

kläder.

ftcopnz, od, b (ftäco, ftaivu» stiga) stigande, hvarje

upphöjning att ställa 1. lägga ngt på (s u g ge-

st us, underlag), men mest till heligt bruk, al-

tare Act. 17: 23.
'

r.

raftfta&ä 1. raftaäd, r) indecl. (NH23 af a a Vygg

1. NJiysa af iiyna kulle) Gabbatha, eg. höjd 1.

upphöjning; så kallades den plats, på hvilken

Pilati domarestol var ställd, emedan platsen var

belagd med mosaik-golf — fkmr Joh. 19: 13 (se

vidare hftöorpwTos).

raftptrjA, b indecl. (?^ 1 ~l"]i Guds man af "l33 man)

Gabriel, en af de 7 Englahöfdingame 1. öfver-

englarne u.pydyyöXoi (hkt se), som omgåfvo Guds

thion Lc. 1: 19.
*

ydyypacva, jyc, q {ypdxo, ypufaco gnaga, fräta) ett

omkring sig frätande rötsår, kräftartad sjukdom,

kräfta 2 Tim. 2: 17 (upphör känseln, heter sjuk-

domen ocfdxzlos kallbrand).

I'd.d, b indecl. ("lä påträngare af "lj3 = "15 på-

tränga, jfr ordleken Genes. 49: 19) Gad, Jacobs

son med Leas tjenstepiga Silpa; lians stam hade

sitt område emellan Manasse och lluben på andra

sidan Jordan Apoc. 7: 5.

rudaprjvös, rj, öv, nomen gentile af staden Gadara,

enligt somliga hufvudstad i Pevwa, öster om Jor-

dan vid floden Hieromax, ett stycke söder om

Genesaret, Gadarener Mt. 8: 28 (Mc. 5: 1, Lc.

8: 26. 37 står hos Tisch. Cod. Sin. Fzpaorjvtov —
se äfn rspyeo-Tjvöz).

'

rdCa, jyc, fj 6~l}y den starka) Gaza, en ganska an-

senlig (peycarij riyc 2'opiac Plutarch.) Philistaeisk

stad vid södra gränsen af Canaan, på en höjd

emellan Raphia och Ascalon, ungefär 20 Stadier

Svensk mil) fråu Medelhafvet. Alexander den

store intog den först efter 5 månaders belägring,

dock utan att förstöra den; ty först år 96 f. Chr.

blef den af Jud. konungen Alexander Jannceus

efter 1 års belägring förstörd. Den uppbyggdes

åter af Rom. fältherren Gabinius och blef seder-

mera af Augustus öfverlemnad till Herodes den

store, efter hvars död den införlifvades med pro

vinsen Syrien. Dess sista förstöring skedde af

Judarne icke långt före Jerusalems belägring. Nu
är den (under sitt gamla namn) befolkad med

15—16000 innevånare. — Anm. Orden aorrj

iortv sprpoz (Act. 8: 26) »denna är nu öde»

måste sättas inom parenthes; ty de innehålla en

anmärkning af Lucas, att staden var öde, då han

skref Apostlagerningarne. Denna parenthes utgör

ock en värderik anvisning på tiden, då denna bok

skrefs, neml. icke långt före Jerusalems förstöring;

fkmr Act. 8: 26.
*

ydZa, rjs, r) (persiskt ord) den kungl. skatten, skatt,

skattkammare Act. 8: 27.

yaZo(fokdxiov, oo, ro (fgde, (fo/.ctxrj) skattkammare,

serarium, »offerkista». Enligt Winer II: 589

funnos 2:ne fattigstockar 1. allmosekistor på qvin-

nornas förgård, hvari penuingarne inlades. Annars
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antaga Rabbinerne, att offerkistan bestod af 13

kopparkistor, hka de för deras likhet med trum-

peter kallade nilDi^; penningarne inlades dels

till de fattigas understöd, dels till bestridande af

kostnaden för gudstjensten Mc. 12: 41 al.

rdio<;. o'j, 6 Gaius 1. Caius l:o) en Apost. Pauli

följeslagare från Macedonien Act. 19: 29. 2:o)

En Pauli följeslagare från Derbe Act. 20: 4 och

trol. 3 Joh. 1. 3:o) En af Paulus till christen-

domen omvänd Corinthier. i hvars hus församlin-

gen höll sina sammankomster Rom. 16: 23, 1

Cor. 1: 14.

ydXa, axvos, tå mjölk i egentlig mening 1 Cor.

9: 7; i bildlig 1 Cor: 3: 2, Hebr. 5: 12. 13 be-

tyder det de första bokstäfverna, abcd {avoi^éia

Hebr. 5: 12 elementerna af Evangelii lära), den

första enkla christendomsundervisnmgen, hmot den

högre heter flp<op.a (hkt se) 1. arepeå zpo<pfy (Hebr.

5: 12. 14); ro Xoytxbv ädoXov ydXa 1 Petr. 2: 2

den andliga oförfalskade mjölken (dermed beteck-

nas Guds ord 1. Evangelium, s. med sin innebo-

ende kraft närer menniskans själ).

raÄuxrjc;, ou o en Galater Gal. 3: 1.
'

raÅaTta, «c, fy
(äfn raXXoypatxia Gallogrsecia) Ga-

latien, ett landskap i M. Asien (ursprungligen på

Phrygiens område), s. i N. gränsade till Paphla-

gonien (och Bithynien), i O. till Pontus och Cappa-

docien (skildt från båda genom floden Halys), i

S. till Cappadocien och Phrygien, samt i V. till

Phrygien och Bithynien; det utmärkte sig, ehuru

bergigt, genom stor fruktbarhet i synn. vid floden

Halys. De förnämsta städerna voro Ancyra (af

Augustus upphöjd till hufvudstad), Tavium och

Pessinus. Sitt namn hade landet af de Galliske

stammarne Trocmi och Tolistoboji, hka i förening

med en Celtisk (Tysk) krigshär af Toctosages eller

Tectosagi hade från Thracien i 3:dje århundradet

f. Chr. utbredt sig öfver Asien och efter många

förhärjande ströftåg satt sig ner i denna provins

och der blandat sig med Grekerna (hvaraf nam-

net Gallogrcecia). De skildras ss. ett tappert, fri-

hetsälskande, uppbrusande folk, som nästan alltid

var under vapen. Deras språk fann Hieronymus

beslägtadt med Tyskan i trakten af Trier; dock

talade de äfven grekiska. Consuln Cn. Manlius

Vulso besegrade Galat. 189 f. Chr.; dock bibe-

höllo de sina egna furstar, först Tetrarcher, sedan

Konungar, bland hvilka Amyntas (Antonii, derpå
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Augusti gunstling) utom Galatien och Pisidien

äfven hade distncter i Lycaonien och Pamphy-

lien. Efter hans mord (26 e. Chr.) kom allt un-

der omedelbart Romerskt välde, och Galatien och

Lycaonien fingo en Romersk Ståthållare. - Apost.

Paulus uppehöll sig 2 gånger i Galatien, der äfn

Judar nedsatt sig, första gången på sin 2:dra

missionsresa, hvarunder han grundlade en christen

församling, 2:dra gången på sin 3:dje missions-

resa, efter hkt besök han skref Brefvet till Gala-

terne 56 1. 57 ifrån Ephesus; sedermera lät han

Crescens ombesörja församlingen; fkmr 1 Cor.

16: 1 al.

faÅazcx(k,
fy-

öv (fgde) Galatisk Act, 16: 6, 18: 23.

yaXfyvrh yjz,
fy

(besl. med yauo glädja sig och yeXda>)

glädje, ro, lugn i synnerhet hafvets (en leende sjö)

vindstilla, spegelklarhet; fkmr Mt. 8: 26 al.

raXi?Mia, ac,
fy

(n? 1^ omkrets, landsträcka b^b-i

C?ian Es. 8; 23 Hedningarnes Galil.) Galilceen i

Paleestina; detta landskap sträckte sig söderut till

berget Carmel och staden Scythopolis, mot norr

till trakten af Tyrus och i öster ända till Jordan,

och deltes i öfra och nedra Galilaeen. Det förra

hade till en del hedniska innevånare och kallades

derföre hedningarnes Galilseen Mt. 4: 15; det sed-

tiare menas i N. T., när Galil. fkmr ensamt ss.

Mt. 2: 22 scepius. Der låg sjön Genesaret, äfn

kallad bdXaaaa ~riyc Tal. Mt. 4: 18 al., äfven-

som städerna Tiberias, Capernaum, Nazaret m. fl.

FaXdatoz, a, ov, tiomen gentile af fgde, Galikeisk,

Galilaeer.

raXXuov, (tivos, o (Lat.) Gallio, eg. Junius Annceus

Gallio, Rom. proconsul i provinsen Achaia under

Claudius, broder till Luc. Ann. Seneca; var af en

mild charakter (hfre han af Rom. författare kallas

dulcis Gallio) och synes frivilligt hafva öfver-

gifvit sin plats, emedan han icke kunde tåla kli-

matet. Hans egentliga namn var Marc. Ann. No-

vatus, men genom adoption i rhetorn L. Jun.

Gallios familj erhöll han ofvansagda namn. Hans

broder dedicerade till honom sina båda böcker

de ira. Båda blefvo, dock icke på samma tid,

afrättade på Kejsar Neros befallning; fkmr Act.

18: 12. 14. 17.

FapaXcfyX, o indecl. (^N"1^^ af PÖ| vedergälla och

bit Gud) Gamaliel, en pharisé och berömd lag-

lärare, s. i synedrium uttalade mildare åsigter om
Christendomen Act. 5: 34 ff., och var Ap. Pauli
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lärare Act. 22: 3. Man anser honom för den i

Judiska traditionen mycket firade Rabbinen Garna-

liel den gamle
(]p.J")>

som var en son af lt. Si-

meon och sonson till den bekante Hillel, och

förde presidium i synedrium under Tiberius, Ca-

jus och Claudius, samt dog 18 år efter Jerusa-

lems förstöring. I anledning af sitt höga anse-

ende bland Judarne är det ganska otroligt, att

han blifvit döpt af Petrus 1. Johannes, ss. tradi-

tionen förmäler.

yapéco, Ytyu.iJ.-qxa. éydprjoa 1. iyrjpa-, éyqp.Tjihjv

;

gifta sig med, taga till hustru zivd. Mt. 5: 32 al.,

utan afs. på kön 1 Cor. 7: 9. 10, 1 Tim. 4: 3,

om jungfrur 1 Cor. 7: 28. 36, om enkor 1 Tim.

5: 11. 14; pass. reflex, låta taga sig till hustru,

gifta sig med en man zivi 1 Cor. 7: 39, äfn Mc.

10: 12 (Tisch. Cod. Sin. har dock yap^ajj MMov).

yapi^co 1. taxa» (fgde) bortgifta zcud ngn, in ma-

trimonium dare 1 Cor. 7: 38 (Tisch. har éx-

yapi^wv); med. låta bortgifta sig, gifta sig, nu-

bere, Mt. 22: 30, Mc. 12: 25.

ydpoc, oo, b bröllopp Joh. 2: 1.2, brölloppsfest 1.

-måltid (fullständigt fö dzinvov zou yd.uou Apoc.

19: 9), mest plur. ss. Mt. 22: 2 ff. (der himmel-

riket förliknas vid en brölloppsmåltid jfr Lc. 14:

16—24) Mt. 25: 10; i allmht en festlig 1. hög-

tidsmåltid Lc. 12: 36, 14: 8; äfn biläger, äkten-

skap Hebr. 13: 4. Anm. Brölloppshögtiden plä-

gade räcka i 7 dagar, hvaraf bristen på vin, i

synn. i ett obemedladt hus, kan förklaras Joh.

2: '6 ff.

ydp, causalpart. (yé, apa) postpos.; ty, nemligen

Mt. 1: 21 scepissime, bibehåller sin betydelse äf-

ven i den händelse, att en ellips måste tänkas

till; hvarpå vi vilja anföra några exempel: nu ydp

Act. 16: 37 (det går ej an) ty icke skola de hem-

ligen kasta oss ut, utan 1. tvärtom (åXXd); zi ydp

Mt. 27: 23 (nej) ty hvad o. s. v., Lc. 23: 22

(jag vill släppa honom lös) ty hvad , r/c

ydp Act. 1 9: 35 (våren stilla) ty hkn
, py

ydp Joh. 7: 41 (han är det ej) ty icke
,

1 Cor. 11: 22 (det får icke så vara) ty icke
;

xdl ydp Mt. 8: 9 al. ty äfn; men äfn med mel-

lansats ss. Mt. 26: 73 och (det är du) ty — — —
(att på detta och andra ställen hjelpa sig med

»förty», är ett dåligt palliativ).

yaorqp, ozpötz, i] (samstam. med yavådvco genom

de obrukl. formerna %da), ydco, fatta, fatta uti

ysirmv

sig, rymma) mage, buk, underlif, moderlif, lif Lc.

1: 31; bj yaaxp\ éyziv scil. zb spftpuov fostret

Mt. 1: 18 al. d. ä. vara hafvande; buk (fråssare),

y. äpyq Tit. 1: 12 latbuk, ,lat fråssare (wv b

6>c»c t] XocÅtq s. hafva buken till sin Gud Phil.

3: 19), se Kp fe.

yé, postposit. och enclit. partikel, åtminstone, ju, just,

till och med, dock Lc. 11: 8 al., utmärker, att

uppmärksamheten bör fästas på nästföregående ord

genom inskränkning därtill; är liksom ett nota

bene, som uttryckes genom tonvigten på ordet;

dÅÅdye, a t certe, dock, Si ys, om annars, om
nemligen (se si); står äfn i förening med andra

partiklar till förstärkning af deras betydelse.

redecbv, wvoz, b (py~!5 sönderbrytåren, förstöraren

af J?^5 af- 1. sönderbryta, emedan han förstörde

Baals dyrkan — hf han ock kallades af

bV2 31 "P med honom strider Baal Judic. 6: 32)

Gideon, son af Joas från Manasse stam i Ophra,

förstörde Baalsdyrkan och befriade ss. Domare

(£Dt£?) folket från Midianiternes 7-åriga herra-

välde Judic. 7: 1—25, 8: 5 ff., hfre det erbjöd

honom ärftlig furstevärdighet, hkn han dock afslog

Judic. 8: 22 ff.; fkmr Hebr. 11: 32. 5

réewa, rj (C2H 1. Cfln"{2 Hinnoms

1. Hinnoms barns dal — andra öfversätta: deu

angenäma dalen; men Hiunom är troligen nom.

propr.) Gelienna, en dal söder om Jerusalem, der

de afgudiske Israéliterne offrade till och med sina

barn åt den Moabitiske afguden Moloch. Derföre

afskyddes denna plats sedermera ss. oren (sedan

Konung Josia afskaffat afgudaoffren 2 Beg. 23: 10)

och begagnades till samlingsplats för orenlighet

samt djurs och missdådares döda kroppar, till

likas förbränning en beständig eld underhölls;

dfre hette väl platsen också HDn (af Arab. stam

antända) Tophet eg. brandställe 1. eldstad Jerem.

19 cap. Sedermera öfverflyttades detta namn på

helvetet, de fördömdas pinorum, der matken icke

dör och elden icke slocknar = r résvya roa

Twpoz Mt. 5: 22 al., äfven ysswa ensamt Mt.

5: 29 al.

redoqpavi) 1. -i<s~i, indecl. (j^^', aram. olja

och H3 vinpress, press) oljopress, Gcthsemane, en

landtgård vid foten af oljoberget på andra sidan

bäcken Kidron Mt, 26: 36, Me. 14: 32.

ysiztov, ovoq, b, ij (yr}, ffjtzr^ landtman) qsi gård-
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man 1. -bo, nabo, granne, liks. vicinus af vicus

Lc. 14: 12 al.

yeMco, dato st. det i profangr. vanliga -daopai (besl.

med yauo glädja sig) skratta, le Lc. 6: 21. 25.

yéXax;, coros, b (fgde) leende, löje Jac. 4: 9.

pépsé^m, iao.; ioftyjv (ett slags frequentat. af följ.)

fylla, uppfylla rf rtvo<; Mc. 15: 36 aZ., äfn med

ånö Lc. 15: 16 och éx Apoc. 8: 5, 15: 8; pass.

uppfyllas Mc. 4: 37, Lc. 14: 23. — I afs. på

Apoc. 8: 5 märkes att, då engeln fyllt rökelse-

karet med eld från altaret d. ä. med de heligas

böner och kastat det på jorden, så uppkommo

våldsamma skakningar — ett bevis derpå, att

Gud bönhör de helige och straffar den syndiga

veiiden.

yépco, blott i prces. och imperf., vara full, uppfylld

«v<5f Mt. 23: 27 al, äfven rf Apoc. 17: 3. 4

(Tisch.), äfven ex rivoc; Mt. 23: 25 (per hebrais-

mum); lat. g em o sucka eg. hafva bröstet fullt.

yeved, ac> ^ (yévoz) härkomst, börd, slägt, ätt, stam-

1. slägtled Mt. 1: 17; slägte, menniskoclass Lc.

16: 8 (sina likar); slägte, generation Mt. 11: 16,

12: 39 al., menniskoålder, tidehvarf Lc. 1: 48. 50,

Act. 14: 16 al., Eph. 3: 5 (érépaic;, tidigare,

förra — har afs. på G. T.), ånb rcov yevecov

Col. 1: 26 ifrån generationerna, sedan de börjat

vara till; samtid Act. 8: 33 (hvem skall 1. kan

skildra hans samtid d. ä. elakheten hos hans sam-

tida? andra antaga hår betydelsen lif 1. lefnad),

13: 36.

yeveaXoyéio (yeveaÅoyos slägtsamlare 1. uppgörare

af ett slägtregister, genealog af fgde och Åéyco)

vara genealog, uppgöra ett slägtregister 1. en slägt-

ledning, härleda ngns slägt ex rivas från ngn;

pass. Hebr. 7: 6 (hvars slägt icke härleddes från

dem).
*

yeveaXoyia, ac, 5] (fgde) genealogi, ättledning, stam-

tafla, slägtregister 1 Tim. 1: 4, Tit. 3: 9 (hafva

afs. på Gnostikernas seonserier).

yevéoia, cov, rd (yevéadai) födelsedag, födelsefest =
yevéäXia, Mt. 14: 6, Mc. 6: 27; anm. fester ut-

märkas vanligen med plur. neutra (scil. cepd).

yiveatz, £&>c, 7] (yevéoftai) födelse, börd, slägt, här-

komst Mt. 1: 1 al.; ftlftXos yevéaeax; Mt. 1: 1

(se ftcftXoz), ro nposcoTtov rrjs yev. Jac. 1: 23

födelsens ansigte, sådant man fått i födelsen, na-

turligt anseende 1. utseende; b rpoyjK r9j<; y.

Jac. 3: 6 födelsens 1. varelsens krets, hela varel-

sen (se rpoyås).
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yevery, iyc, ^ (se fgde) födelse Joh. 9: 1.

yévypa, aroc, ro = yévvYjpa, hkt se.

yevvdco, rjffco, rjxa, -qaa; rjpai, r/drjv (yévva poet. —
yévot;) afla, föda, alstra, frambringa Mt. 1: 2 al.,

äfn om qvinnor Lc. 1: 13 al., metaphor. om den

andliga födelsen, det andliga lifvets upptändande

1 Cor. 4: 15, Phil. 10, 1 Joh. 5: 1; ek 8ou-

Xeiav Gal. 4: 24 föda till träldom, försätta i slaf-

tillstånd; pass. aflas, födas, ex revos Mt. 1: 16

al., éx 8eou 1. dvcoilev Joh. 1: 13 al. om nya

födelsen genom Guds Anda, s. 1 Joh. 3: 9 kallas

GTiéppa 9eou, äfn åf ev<k Hebr. 11: 12 af en

enda (neml. Abraham).

yévvYjpa, aroc, ro (fgde) det aflade, födda, afföda

Mt. 3: 7 al.; äfn frukt i egentl. och tropisk me-

ning Mt. 26: 29 al.

revvTjcapér, ro indecl. (0*133 en stad i stammen

Naphthali, sedermera "lD*Jp, anses betyda furste-

gård) Genesaret a) Xc/xvrj R, n~}3D 1. m~l_33 C*

sjön vid Genesaret (eg. vid staden Genes., s. gaf

sjön namn) 140 stadier = 2| Sv. mil lång och

40 stad. == | Sv. mil bred, ofta jemförd med

Boden- 1. Genfersjön i Schweiz; Lc. 5: 1. b) yr)

r. landskapet Genes., sträckte sig långsefter sjön

ifrån Capernaum till Magdala eller 30 stadier,

med en bredd af 20 stad., och skildras ss. en

särdeles mild och fruktbar trakt; Mt. 14: 34,

Mc. 6: 53.

yévvyo-tz, ecos, % \\
yéveois (Mt. 1: 18, Lc. 1: 14),

hkt se.

yevvrjrtK, r/, 6v adj. vble (af yevvdco) aflad, född

med gen. == af, Mt. 11: 11, Lc. 7: 28.

yévnz, eoc, tå (obrukl. stam yevco, hf yéyova, éye-

vöp-qv) genus, slag, slägte ( )( art) Mt. 13: 47

al., yévrj yXcooowv 1 Cor. 12: 10 al., slags tun-

gor, olika tungor (se yXcoaad); slägt, stam, börd

Mc. 7: 26 al.; folk, folkslag, nation Act. 7: 19,

2 Cor. 11: 26, Gal. 1: 14, Phil. 3: 5, bpe~is de

yévos éxXexröv 1 Petr. 2: 9 (ett folk, som Gud
med förbigående af andra folk utvalt, adopterat).

repaarjvöz, -q öv nom. gentile af Tépaaa, Qerasa,

en stad, s. skall hafva legat norr om Gadara, vid

östra gränsen af Penea Mc. 5: 1 ; läsarten om-

tvistad, af Tischend. bibehållen, af Griesbach för-

ändrad till radapvjvcov, fkmr ock Lc. 8: 26. 37.

repyeo7]V(K, 6v, nom. gentile af Tépyeaa = /e-

paaa (se fgde); läsarten Mt. 8: 28 är mycket

misstänkt (se radaprjvoz).
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yepouaia, as, tj (eg. femin. af yepouato?, tillhörande

de gamle, de äldste — yipovxes — scil. ftouÄvj)

de gamles 1. äldstes råd, senat (i doriska städer);

benämningen öfverförd på de äldstes collegium 1.

rådsförsamling hos Judarne, folkrepresen tantråd;

skiljes Act. 5: 21 ifrån om/édptav, ty visserligen

funnos npeoftÖTepoi i synedrium, men icke hela

yepouaia..

yéptov, yipovTos, ö (besl. med yvjpa.^) gubbe, gam-

mal man Joh. 3: 4.

yeuopai, éysoedjiTjv smaka Mt. 27: 34 al.; tivös

Lc. 14: 24, Act. 23: 14 (äta) al., riyc dajpsax

riyc STCOupavtoi) Hebr. 6: 4 (se dcopsd), men äfn

Vi Joh. 2: 9, Hebr. 6: 5; y. ftavdxou, rPÄ OiytQ

Mt. 16: 28 al. smaka, af egen erfarenhet lära

känna döden, dö; smaka (af inre erfarenhet) 1

Petr. 2: 3 af erfarenheten lära känna, erfara;

scil. aixou Act. 10: 10 få sig mat, äta.

yscopyéoj (ye<apyo0 vara jordbrukare, bruka 1. odla

jorden; pass. brukas, odlas Hebr. 6: 7.

yeojpyiov, ou, to (följ.) åkerbruk, åkerfält, åker, så

heter christna församlingen 1 Cor. 3: 9.

yscopyös, ou, 6 (följ., zpyov) jord- 1. landtbrukare,

åkermän 2 Tim. 2: 6, Jac. 5: 7, planterare, vin-

gårdsman = ä/msÅoupynz Mt. 21: 33 al.

yr}, yrj<;, rj (smdr. af yéa) a) jord ( )( himmel) Mt.

5: 18 al.-, b) jord, fast land, land ( )( haf) Mc.

4: 1 al.; c) jord, mark Mt. 10: 29 sa>pe; d) jord,

jordmån Mt. 13: 5 al.; e) jord, land xav é£o-

yrjv, Palaestina, landet Mt. 5: 4 al., äfven Eph.

6: 3. — Särskildt anm. b wv sx Trjc yrjS Joh.

3: 31 den s. är ifrån jorden d. ä. af vanlig jor-

disk härkomst (menas Johannes döparen); uti

Apoc. förekommer yr) ofta i symbolisk mening

och betecknar folken, så vida de ordnat sig till

stater och blifvit fasta (emedan jorden ss. fast

land uppstigit ur hafvet Gen. 1: 9), deremot se

ftdXaaaa.

yrjpaq, aoz. to, dat. -di, a, men äfven yrjpei (af

yTjpo^) Lc. 1: 36 hög ålder, ålderdom.

yrjpdaxco, aaa (fgde) åldras, blifva gammal Joh.

21: 18, Hebr. 8: 13.

yrjpos, eoz, to = yrjpat;, hkt se.

yivopat, yzvrjaop.ai, ysyevrjpat, yéyova (3 plur. -av

Rom. 16: 7, Apoc. 21: 6), éyev6prjv, éysvrjttrjv

(attice yiyvopai pro ycyévofiac af stammen yivco)

gignor födas ss. Gal. 4: 4, skapas, göras Mt.

11: 22, Joh. 1: 3 al., varda, blifva, ske, fio sos-

ykeuxoq

pissime, uppkomma, uppstå, tilldraga sig, försiggå,

ega rum, firas (om fester) Mt. 26: 2 al., visa sig,

framstå 2 Cor. 3: 7 al., synas Phil. 2: 7, ysvé-

afiu) os <l>z>JOTrfi Rom. 3: 4 men vise

sig Gud ss. sannfärdig (vid utförandet af sin plan

om Messiasriket) och hvarje mska ss. lögnaktig

(dervid), visa sig sv Vtvt uppträda med 1 Thess.

2: 5; y. £?V ti 2 Cor. 8: 14 räcka, tjena till ngt,

afhjelpa ngt, äfn komma till, blifva till del Gal.

3: 14; hända époi prj yévocTO Gal. 6: 14 eg.

bände det mig icke! vare det långt ifrån mig!

pr] yévocTO (ofta i svar) ne fiat, bort det! långt

derifrån!, äfn lyckas ss. Mt. 18: 13 — dessutom

märkas phraserne: y. év sauT(p Act. 12: 11 varda

I. komma inom sig, till sig, till besinning, sansa

sig, ad se redire; Tt adzbc éyévero Act. 12: 18

hvad har det blifvit af honom? yivtafts

upsX<; scil. éysvoprjv Gal. 4: 12 blifven ss. jag

(d. ä. blifven fria fr. Judaismen, ss. jag är det),

ty äfven jag har blifvit ss. J (d. ä. ty äfn jag,

då jag öfvergaf Judendomen, blef derigenora ss.

en hedning — jfr Gal. 2: 14, Phil. 3: 7 fif.).
—

Anm. Phras. xai éyévero xac med verb. finitum

är bildad efter Hebr. 1 Tl?1 = och det begaf sig

att; hvaremot phras. éyévero tou ehekdeiv aöTÖv

Act. 10: 25 och dylika äro bildade efter LXX
och grammatiskt origtiga.

ytvdjoxw, yvcboopat, éyvcoxa, eyvcov, yvcoad^aopat,

éyvdjodrjv (att. yiyvdxrxco, stam yvoco) cognosco,

lära känna Mt. 10: 26 sape; känna, hafva sig

bekant, veta Mt. 6: 3 scepe, eyvwxev 1 Cor. 2:

II, 8: 2 har sig bekant; erfara, inse, märka, för-

stå Mt. 12: 7 al.; känna (om äktenskapligt um-

gänge, per hebraismum — V~^) Mt. 1: 25, Lc.

1: 34; bevara, vårda, vårda sig om 2 Tim. 2: 19

(äfn per hebr. jfr. Ps. 1: 6). — Anm. Hos Jo-

hannes (i synn. i brefven) fkmr ordet ofta i en

mera pnegnant betydelse: hafva lefvande känne-

dom om Cbristus och genom densamma redan

hafva trädt med honom i gemenskap; 1 Joh. 2: 3

bildar ett slags paronomasi: »derpå käune vi, att

vi hafve känt honom»; i samma prcegnanta be-

tydelse fkmr ordet Hebr. 3: 10; liks. yvwvai TT
t
v

unepfidXlouoav rrjz yvibaeioz dydTzrjv Eph. 3: 19

är oxymoron.

yÅeuxos, eoc, tö (följ.) sött ojäst vin, must; var också

oblandadt, ty bruket af vinum temperatum fin-

nes ej omnämndt hos Hebr. Act. 2: 13.



yXoxuq

yÅuxuc, tia, 6 söt, udcop Jac. 3: 13, förstås inunder

v. 11; Apoc. 10: 9. 10.

yXtoaao., 7]c, fy
tunga, tungomål, språk liksom lin-

gua; anm. yXwaao.i xaivoi Mc. 16: 17 1. irepac

Act. 2: 4 nya för deras nationalitet främmande

språk, andra folks modersmål, hkas kännedom och

bruk förut fattades dem (n.b. på sednare stället

ss. Galilaeer) och först nu ingafs dem i och med

den H. Ande. Dessa begge ställen skilja sig från

Act. 10: 46, 19: 6, 1 Cor. 12 och 14 Capp.,

der det blott fkmr yfabaoaiz (yÅcoatrrj) Xoltiv,

på sednare stället eller 1 Cor. 14: 14. 15 för-

klarar Paulus sjelf, hvad dermed menas, neml.

»ett sådant sätt att bedja, sjunga och tacka, hvar-

vid tungan icke tjenar förståndet, utan den H.

Ande till verktyg», to plv kveBpa TipozzuyeTOd,

(päKkzi, euÅoyec, b ok vouz äxapTros eotiv. För

att i någon mån kunna förklara sig detta märk-

liga fenomen, bör man för ordet yXwooa strängt

fasthålla betydelsen af »tunga»; och liksom man

säger i vanliga talet om en menniska, som den

ena gången talar så, den andra så: hon har 2

tungor i munnen, så tycktes yAcoaanXaltov tala

i andliga ting helt annorlunda än vanligt, och

han sjelf förstod oftast icke hvad han sade, ty

den H. Ande liksom lånte hans tunga till sitt

organ. — För öfrigt hvilar och kommer alltid att

hvila mycket mörker öfver glossolalien, detta uti

de första christna tiderna så vanliga bevis på den

H. Andes undfående, oaktadt allt det ljus man i

nyare tider sökt sprida deröfver; möjligtvis är den

så kallade »predikosjukan» i våra dagar en art 1.

rättare afart derutaf.

yXcoaabxop.ov, ou, to vanl. yXtoaaoxopstov (fgde,

xop.éco se xopi^co) eg. fodral, hvari flöjtmunstyc-

ken buros; sedan i allmht fodral, skrin, portfölj,

»pung» Joh. 12: 6, 13: 29.

yvafeoc, é(oc, b, äfn xvacpeu<; (yvdnrco 1. xvutttco

rifva, valka, karda, af yväipoq karda, borste, hvar-

med tyg uppkrattas) valkare, öfverskärare (s. val-

kade, renade och utstofferade kläderna) Mc. 9: 3.
*

yvfyatoz, o., ou (qsi yevéaioc; af yévos, liks. genui-

nus af genus) hörande till slägten, äkta född,

äkta (oförfalskad, sannskyldig) transl. (så i N. T.)

Phil. 4: 3 al.; to yu. substantive äkta väsende,

äkthet 2 Cor. 8: 8.

yvrjaiox;, adv. (af fgde) på ett äkta sätt (sådant

som det skall vara) Phil. 2: 20.
'

il eländer, Grek. Lex. t. N, T.
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yvoipiK, ou, b (besl. med xvé<pa<; mörker af véfoq)

dunkelhet, töcken Hebr. 12: 18.
*

yvd>[j:r), iqc,
fy

(éyvcov, aor. 2 till yivcboxio) tanke,

mening 1 Cor. 1: 10, åsigt 1 Cor. 7: 40, åtdåvac

1 Cor. 7: 25, 2 Cor. 8: 10 meddela sin åsigt;

vetskap, vilja Phil. 14, Apoc. 17: 13. 17, beslut

Act. 20: 3.

yveopl^co, ioo) 1. uo, caa; lo-frqv (eyvcov se fgde)

göra bekant, låta känna Tivi ti Lc. 2: 15 al.,

äfn TLpb<z Tiva Phil. 4: 6 (pass.) blifva bekant för

ngn; inträns, ou yv. Phil. 1: 22 jag är obekant

med, i okunnighet om, vet icke.

yvcoat<z, zcoq,
fy

{tyvcov se yvwfiYj) kännedom, kun-

skap Lc. 1: 77 al., Rom. 11: 33 (har afs. pade

medel Gud använder, de vägar Han går), xaTO.

yvtoaiv 1 Petr. 3: 7 i öfverensstämmelse med

kunskapen, på ett insigtsfullt 1. förståndigt sätt,

med förstånd, insigt (i synn. den djupare) 1 Cor.

8: 7 al.; 1 Cor. 8: 1 (kunskapen rörande väsen-

det af det åt afgudar offrade), Xbyoc; yvcÖGStoc

1 Cor. 12: 8 tal af djupare insigt (yv. djupare,

mer esoterisk christlig insigt skiljes ifrån ao(pio.

populär christlig \ishet), 2 Petr. 1: 5. 6 christlig

insigt (neml. uti det, som en christen, ss. sådan,

har att göra under alla lefnadsförhållanden, och

huru han dervid bör gå till väga).

yvibo-r/ji;, ou, b (ycucbo-xco) sakkännare, kännare, kun-

nig Act. 26: 3; i profangrek. borgen, vittne för

sanningen af en sak.
*

yvcooTÖq,
fy,

bv, adj. vble (af yivaxrxco) känbar, känd,

bekant Act. 1: 19 al.; äfn bekant (förtrolig) Lc.

2: 44 al.; to yviooTov tou Geou Rom. 1: 19 det

om Gud bekanta, b tzouov toluto. yvcocTO. å.n

oicnvoc; Act. 15: 18 som gör detta (theokratiens

återupprättande och hedningarnes omvändelse), s.

är bekant från långa tider tillbaka (= å(p' fyps-

pcov dpyoicov v. 7).

yoyyb£co, uaa (onomatop. ord) knorra, knota, mumla

ss. uttryck af ovilja xo.tö. tivo<; Mt. 20: 11 emot

ngn, TTpik riva Lc. 5: 30, rrspc tivoc; rörande

ngn Joh. 6: 41. 43, 7: 32, absol. 1 Cor. 10: 10.

yoyyuffpjk, ou, b (fgde) knorr, knot, mummel, ovilja

Joh. 7: 12 ål,

f yoyyuGTfyq, ou, b (se fgde) knorrare, knotare Jud.

16 (neml. emot Guds lagar och ordningar, som

sätta gränser för de menskliga lustarne).

ybrjc;, ybr
t
To<;, b (yodco tjuta, jemra sig) eg. tjutare,

deraf tjusare, trollkarl 2 Tim. 3: 13 (har afs. på

de i 8 v. nämnde JSgypt. trollkarlar, med hka

9
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irrlärarne jemföras, emedan de tjusade och bedå-

rade sinnena, i synn. qvinnfolks v. 6).

roÅyodä 1. -a&ä, indecl. (P?^?, chald. Nn^S
hufvudskål) Golgatha = xpavioo zotzoc; Mt. 27: 33

»hufvudskalleplats», en ngt upphöjd plats N.T. om

den gamla staden; nu ligger den midt i staden

under namn af Calvariaberget. — Anm. Namnet

hade platsen antingen af dess form, eller (likt är

rättare) af dess bestämmelse; ty der skedde alla

afrättningar; fkmr äfn Mc. 15: 22, Joh 19: 17.

råuo&pa, a<z, 'f] 1. -o>v, zd. (fl^ Pl?) Gomorrha; för-

gicks af eld och svafvel jemte Eodopa hkt se,

fkmr Mt. 10: 15 al.

yoftos, ou, b (yépco) skeppsladdning Act. 21: 3,

fraktgods, gods, vara Apoc. 18: 11. 12.

yovsuz, é(D<z, b (yéyova, se ycvopm) framalstrare,

fader; i N. T. blott i plur. fäder, föräldrar Mt.

10: 21 al.

ybvu, azoz, zb genu, knä Mc. 15: 19 al., ftsivat

zä ybvo.za 1. c. al. (eg. sätta knän mot marken

1. golfvet) falla på knä, s. äfn heter rcpo^mnzeiv

ro?c ybvaai zivoz Lc. 5: 8 (cg. falla till 1. framför

ngns knän) knäfalla för ngn; äfn xd.pnztiv ybvo

1. rå ybvazd zcvc Rom. 11: 4 böja knä för ngn

1. Tip<K riva Eph. 3: 14; äfn inträns. Rom. 14: 11

(för mig skall sig böja hvarje knä).

yovunezéw, 7]aa (fgde och stam h£T(u = tutztco)

falla på knä riva Mt. 17: 14, Mc. (1: 40) 10: 17

för ngn; äfn spnpoo&év vtvo<: Mt. 27: 29.

ypdppa, azo<z, ro {ypd.<pco) det ingrafna, skrifna,

bokstaf Lc. 23: 38 (icke hos Tisch.), 2 Cor. 3: 7,

nrjAcxotc ypdppaai Gal. 6: 11 (se nyÅlxoz); den

skrifna lagens bokstafliga form Rom. 2: 27, 7: 6,

od ypdppazoiz, d.ÅÅd nveöpazoc; scil. åidxovoc 2

Cor. 3: 6 (ypdppa charakteriserar Mos. författ-

ningens väsende, för så vidt dess princip var ngt

skrifvet — lagen; tzvsuim åter den christna för-

fattningens högre väsende, för så vidt i henne den

H. Ande är principen — dfre är ypappa seder-

mera i samma vers »lagen», hkn dödar i och med

synden, som åstadkommer döden); sedermera allt

skrifvet ss. bok, bref i synn. i plur. Act. 28: 21,

skuldebref Lc. 16: 6. 7, böcker, skrifter i synn.

de heliga skrifterna zä cspä ypdp.paza 2 Tim.

3: 15 (G. T.), äfn Joh. 7: 15, 5: 17 (Mosis skrif-

ter), äfn Act. 26: 24 (de många skrifterna, hka

du studerar — andra öfversätta här kunskap, lär-

dom liks. litterae),

yu/j.vd£w

ypappazebc, é<uc, b (fgde) eg. skrifvare, i synn.

statsskrifvare (ss. i Athen och andra städer en

betydande magistratsperson, statsskrifvare 1. -sekre-

terare (hade uppsigt öfver statsarchivet, skulle äf-

fatta alla officiella påbud och föreläsa dem i folk-

församlingen), Luther öfversätter Canzler Act. 19:

35; hos Judarne ursprungl. afskrifvare och före-

läsare af lagen, sedermera kunnig i densamma

(Judarnes theologer och jurister — jfr vopixoi och

vopodidd.axa.Xoi), skriftlärd Mt. 2: 4 sapissime,

förenas ofta med åpyiepzt', nptafibzzpoi och 0a-

pcaacoc ss. bisittare i Stora Rådet; denna benäm-

ning på de Jud. lärarne öfverflyttades på lärarne

i Messiae rike, alltså religionslärare Mt. 13: 52.

ypanzfK, jy, öv, adj. vble (af ypdcpco) inristad, in-

plantad, skrifven Rom. 2: 15.
*

ypatpyj, rjs, i] (följ.) skrift, i synn. G. T:s heliga

skrift, vanl. i plur. (emedan den består af flera

skrifter) Mt. 21: 42 scepius, 2 Petr. 2: 16 åter

menas trol. med al Åocnac yp. de andra skrifterna

1 N. T. (hka då voro tillgängliga); ett ställe 1.

citat ur den H. Skrift, skriftställe Lc. 4: 21, Act.

8: 32, äfn Jac. 2: 23.

ypdcpto, ypd(pco, yéypa<pa, iypacpa-, yéypappac, éypd-

(ffjv (besl. med yldipw, ytijww urhålka, äfn '/pdeo,

yapd.aoM inskära) grafva, gravera, rista, rita Joh.

8: 6. 8 (hvad — figurer 1. bokstäfver — är ovisst),

skrifva (om handstil) 2 Thess. 3: 17, ztvd Joh.

1: 46 om ngn, vt Rom. 10: 5 om ngt, i allmht

skrifva, beskrifva, uppteckna Mt. 27: 37 sapius,

Ttspt 1. é~i zivos om ngn, srzi zeva 1. zivi 1. blott

ztvt med afs. på ngn, sypåse Äéycov han skref

dessa ord Lc. 1: 63; yéypanzai det är skrifvet,

står att läsa (neml. i den heliga skrift) Mt. 2: 5

al., äfn zb ysypappévov Lc. 20: 17.

ypacbdrjz, se (ypaoz, ypaöz, rj gammal qvinna, gum-

ma, kärring af yepaöz --- yspatöz gammal af yf
t

-

pa<z ålderdom) kärringlik, kärringaktig d. ä. orim-

lig, löjlig 1 Tim. 4: 7.

t TPr]YnP£(0
i
T
t
aa (fkmr blott i LXX och N. T.,

bildadt af éyp^yopa p. 2 af sysepco) vaka i kropps-

lig mening Mt. 24: 43 al., i andlig mening: vara

vaksam (alacris, andligt verksam, icke trög) Mt.

24: 42 al.: äfn om lif, lefva 1 Thess. 5: 10.

yopvd^co; aapai (yj/ivöc) eg. låta ngn företaga

kroppsöfningar naken, i allmht öfva, inöfva (om

andlig ansträngning) kauzov npö<; zi 1 Tim. 4: 7

sig sj. till 1. i ngt; xapdia ysyuuv. rzlsovs^iaz

2 Petr. 2: 14 ett i girighet öfvadt hjerta, ysyuuv.



yu/ivaata

Tzpbq didxpiaiv Hebr. 5: 14 till särskiljande af

, att skilja emellan, äfven Hebr. 12: 11

absol.

yupvaata, ac,
fy

(fgde) öfning, ansträngning; y. aco-

pazixfy 1 Tim 4: 8 kroppslig 1. kroppsöfning.

yupvrjzeåai (yupvfyzrjs osköldad krigare af yupvöz)

vara osköldad; derefter och i N. T. vara naken,

blottad 1 Cor. 4: 11.
*

yupvtzeuaj hos Tisch.
jj

fgde.

yupvoc,
fy,

öv naken Mc. 14: 52, Act. 19: 16, blott,

bar 1 Cor. 15: 37, oklädd, dåligt klädd Mt. 25:

36 al., utan kropp, kropplös 2 Cor. 5: 3; ut-

blottad (i andlig mening) Apoc. 3: 17, 16: 15

(blottad på Christi rättfärdighet, s. icke har hans

rättfärdighetsklädnad på sig); blott, uppenbar Hebr.

4: 13; — éni yup.vou (scil. oépazos') Mc. 14: 51

på bara kroppen, dock kallades den ofta y., som

var i bara linnet Joh. 21: 7 se atvdwv och yizdiv.

yupv6zrj<:, jyroc,
fy

(fgde) nakenhet Bom. 8: 35,

2 Cor. 11: 27; metaphor.
fy

aiayuvfj zfy<z /'• Apoc.

3: 18 den andliga (= synda) nakenhetens blygd

(Christi rättfärdighetsklädnad betäcker bättre än

fikonalöfven Gen. 3: 7).

yuvatxdptov, ou, zö, dimin. (af yuvfy) småqvinna (med

bibegrepp af det föraktliga, liks. dväpconcov ho-

muncio), qvinnsperson, qvinnokräk 2 Tim. 3: 6

yuvatxshz, a, ov (följ.) qvinnlig scil. oxeuos 1 Petr.
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3: 7 redskap (neml. Guds); ty äfven mannen är

ett Guds oxeuos.
*

yuvfy, yuvatxoz,
fy

(trol. st. xuvfy — af xuoj, xuéaj

afla, — fruktsam) femina, qvinna, (qvinnsperson)

så väl gift: hustru, fru, maka, gemål Mt. 5: 31

al., som ogift: flicka Lc. 22: 57, fästmö, trolof-

vad (Mt. 1: 20) Apoc. 19: 7 (metaph.); fullväxt

qvinna (utan vidare bestämning) Mt. 5: 28, 9: 20

al.; y. zou Tiazpöz 1 Cor. 5: 1 = 2 K

stjufmoder; 8iå zfyz 1 Cor. 11: 12 förmedelst

qvinnan (har afs. på den fortsatta framalstringen

genom födelsen 1. barnsbörd), yuvaixs^ 1 Tim.

3: 11 scil. aözaiv (diaxövcov); yuvrj Apoc. 12: 1

s. var omgifven af solen, månen och en krans

af 12 stjernor, betecknar Judiska kyrkan (bilden

tagen från Genes. 37: 9).

Twy, indecl. (3u) Gog, en furste öfver det folket

Magog, hkt enl. Hez. 38 och 39 Capp. skall in-

falla ifrån norden i Israel och der lida nederlag;

fkmr Apoc. 20: 8 (der somliga anse Gog för folk-

namn — se Mayojy).
*

ycovia, ac,
fy

(sämst, med yövu) vinkel, hörn ycovtai

zr]<z yfyz Apoc. 7: 1, 20: 8 jordens hörn, väder-

streck, y. zcov nXazeicov M.,. 6: 3 gatuhörn; xe-

ipolfy ywviaz Mt. 21: 42 al. egentl. hörnhufvud,

hörnsten; vrå, förborgad ort, oux ev y. Act. 26:

26 (litotes) icke i en vinkel 1. bortgömd vrå (utan

i landets hufvudstad).

A.

Aaftcd, äfn Aautå, b indecl. ("I den älskade) Da-

vid, Isais yngste son Ur stammen Juda i Bethle-

hem, egnade sig i ungdomen åt herdelifvet, smor-

des af Samuel i hemlighet till konung och blef

konung Sauls vapendragare o s. v. (se Samuels-,

Konunga- och Chrönikeböckerna); var den 2:dre

konungen öfver Judarne och regerade emellan

1055—1015 f. Chr.; fkmr Mt. 1: 1 sa?pius, év

A. Hebr. 4: 7 genom David; med
fy

pc^a 1. b

ucbg A. betecknas Messias;
fy

ftaaiAeia zou A. Mc.

11: 10 = det Messianska riket (konung Davids

regering var Israeliternas gyllene ålder, alltså en

förebild till Messiae rike, och dess återkomst in-

gick i deras Messianska förhoppningar); samma

bild ligger i uttrycken b &pövo<; zou A. Lc. 1: 32,

fy
axrjvfy zou A. Act. 15: 16 (se axr

t
vrj) och

fy

xÅels zou A. Apoc. 3: 7 (se x)^).

åacp.ovlCopac, cattrjv (dacpcov) vara i en (i syun. ond)

andes våld, drifvas af en ond ande, vara besatt

af en ond ande = åacpovdco i profangrek., Mt.

4: 24 al.; part. prces. besatt, part. aor. 1 pass.,

som varit besatt.

dacpövcov, ou, zo (eg. adj. neutr. af åaipöviot; gu-

domlig, daemonisk af dacpcov) eg. gudomlighetens

verkan, sedan gudomligheten sjelf Act. 17: 18;

i synn. ond ande Mt. 7: 22 scepius, s. äfn kallas

nveupa åacpovcou dxaftdpzou Lc. 4: 33 1. ttvsu-

paza enl. Lc. 10: 20, nveupaza novrjpd Lc. 8: 2,
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Act. 19: 13 och rev. åxMapra Act. 5: 16, 8: 7;

e^Ejy daipåviov 1. -a Mt. 11: 18 al., d/stz d.

Joh. 7: 20 du har en cnd ande i dig (som gör

dig förryckt), hfre ock på flera ställen talas om

éxfidÄÅstv zä o. ss. Mt. 7: 22 al., och att to d,

i^ipytTai Mt. 17: 18 al. — Anm. Luther och

efter honom vår Sv. öfversättniug återgifver detta

ord i plur. med djeflar. — Orätt; ty det fans

och finnes ej mer än en »djefvul».

daipovtcödrjz, sc (fgde) full af 1. lik åaifi., djeflalik,

djefvulsk (s. härrör af onda andars inverkan) auzvj

rj arufia éazh emysioq Jac. 3: 15 denna

vishet är jordisk (kommer icke från himlen), sinn-

lig (härflytande från blotta (puyf] utan nvsu/ta,

ur menniskans eget jag), djefvulsk (verkad af onda

andar i mskn) här märkes en cliraax in pejus.

dactuov, ovoz, b, 7j (eg. delare, utdelare af mensk-

liga skickelser af ouuo dela) Gud, ande; i N.. T.

ond ande, djefvul = åaipåvtov; fkmr Mt. 8: 31 al.

ddxvco bita Gal. 5: 15 (bilden tagen af rofdjur, för

att beteckna en vild och häftig partifiendskap).

ddxpu, uo<z, zo och brukligare dd.xpuov, ou, to, dat.

plur. ådxpuac Lc. 7: 38 = ddxpupa, lacryma,

tår Mc. 9: 24 al.

daxpuco, uaa (fgde) lacrymor, gråta, fälla tårar

Joh. 11: 35.
4

daxzuXioc, ou, b (följ.) finger- 1. siguttring, ring;

en sådan signetring var i Österlandet den frie

mannens prydnad Lc. 15: 22.

odxTuXoz, ou, o finger Mt. 23: 4 al., oö xivrjoat ti

åaxzuXcp 1. c. icke vidröra ngt med ett finger,

icke taga det ringaste uti, icke använda ringaste

möda; utmärker äfven makt b o. zou Osou Lc.

11: 20.

Ao.Xp.avouHd., ;
q indecl. Dalmanutha, en by nära Mag-

dala, inom hvars gebit den låg Mt. 8: 10 (jfr

15: 39).
*

AaXpazéa, «c, rj Dalmatia, en del af det Rom. II-

lyricum, kuststräcka vid Adriatiska hafvet emellan

floderna Titius och Drinus och de Beliske och

Scordiske bergen, söder om Liburnien, med stä-

derna Salona, Epidaurus, Lissus och andra. Titus

for dit 2 Tim. 4: 10.
*

oa/id&o 1. dapdd), aaa; aap.m; domo, tämja, kuf-

va, öfverväldiga, styra Mc. 5: 4, Jac. 3: 8; da-

p.d^ezai xac osdd/taazat Jac. 8: 7 tämjes (kan

tämjas) ocli liar blifvit tamd.

ddpj/.Xts, swc, V] (se följ.) qviga Hebr. 9: 13; i pro-

fangr. äfn flicka.

AavtT/k

Adpapts, idoc, /] (eg. muliercula af ddpap, Yj

maka, gemål) Damaris, en fru i Athen, s. genom

Paulus omvändes till christendomeu. Emedan hon

Act. 17: 34 nämnes bredvid Dionysius, har man,

dock utan tillräcklig grund, ansett henne för hans

hustru.

Aap.aaxr^vöz, rj, öv (följ.) Daraascenare, från Dama-

scus 2 Cor. 11: 32.
*

JaaaaxjK, ou, /j (p^.''^~) Damascus, gammal och

berömd stad i Syrien, hufvudstad i Syria (Aram)

Damascus, 400 stadier (— 6| Sv. mil) ifrån Medel-

hafvet, 6—8 dagsresor från Jerusalem, vid floden

Chrysorrhoas, på en vidsträckt angenäm slätt ne-

danför Antilibanon (hfre den af Osterländningarne

kallades: paradiset på jorden). Der bodde så mån-

ga Judar, att Kero kunde låta afrätta 10,000.

Från aldraäldsta tider var denna stad hufvudorten

för handeln emellan det främre och fjermare Asien.

Bekant i Evangeliska historien för Pauli omvän-

delse och vistelse Act. 9 cap. al.

dap.dco se dapd^co.

Adv, b indecl. (j"^ domare) Dan, den 5:te af Jacobs

söner, med Bilha; fkmr ej vid slägternas 1. stam-

marnes uppräknande Act. 7: 5— 8, enligt somligas

tanka derför, att i stammen Dan afguderiet utbröt

och Jerobeams kalf upprestes (1 Reg. 12: 30),

enligt andra till följe af oriktig läsning af Mav-

(aooyj) st. Adv.

davsl^co; ziadprpj (följ.) leiuua åt någon på ränta,

låna åt ngn Lc. 6: 34. 45; med. låta gifva sig

penningar på ränta, låna af ngn u~6 ztvos Mt.

5: 42.

odvsiov, ou, zo (eg. adj. neutr. scil. åpyuptov, af

åduoc, £»c, t6 gåfva, lån; jfr da no = dono)

penningelån, skuld Mt. 18: 27.

oovziazr^, ou, b (oavelCaj) utlånare, borgenär Lc.

Aavi^X, b indecl. ("N^.j", Guds domare) Daniel, den

bekante Hebr. propheten i den chald.-persiska pe-

rioden. Han härstammade från en förnäm (enligt

några konung Zedekias) slägt ocli kom ss. yng-

ling i Jojachim 3:djes regeringsår, vid Jerusalems

eröfring genom Nebucadnezar, jemte flera andra

Judaeer till Ckaldaeen, hvarest han, i sällskap med

3 andra ynglingar af sin nation, under 3 års tid

förbereddes till kungl. tjenst, sedan han, enligt

Österländskt bruk, utbytt sitt namn mot det Ba-

byloniska TSNC'pr2. (ienom den lyckliga tyd-
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ningen af en dröm erhöll han ett betydande hof-

embete och värdigheten af föreståndare för den

Babyl. Magierkasten. Vid thronförändringen, hkn

var en följd af Babylons intagande genom Me-

derna, uppsteg han ända till statsminister, hkn

plats han ännu under Cyrus en tid beklädde. Se

för öfrigt Daniels prophetiebok; fkmr Mt. 24: 15

(och Mc. 13: 14 t. r.).

danavdco, r^aa (följ.) göra omkostnader, uppoffrin-

gar, använda, utgifva Mc. 5: 26, kosta på ngt

ev nvi Jac. 4: 3, urtép xivos 2 Cor. 12: 15 för

ngns räkning; betala erd xivi Act. 21: 24 för

ngn; förslösa Lc. 15: 14.

dandvr], 77c, ^ (ddnxco sönderslita, förstöra) utgift,

kostnad Lc. 14: 28.
*

Aautd se Jaftco; det förra är riktigare läsart.

dé, postpos. part. (sämst, med duo och déw binda,

förena) tjenar till förening af 2:ne eller flera sat-

ser (se t. ex. slägtregistret hos Mt. 1: 1 ff.), men

skiljer sig dock ifrån xac derigenom att det sätter

satserna midt emot hvarandra (man skulle kunna

säga, att dé i förening med föregående pév contra-

distinguerar satserna); det är alltså i det hela en

adversativ partikel, och öfversättes med: men, der-

emot, tvärtom, fastmer o. s. v., äfven med: och,

ock, nu o. s. v. ; ofta är det p.exaj3axcxbv d. v. s.

utmärker en öfvergång från ett till ett annat.

Egentligen förutsätter dé nästan alltid en sats

med p.év ss. föregående, men detta pév utelem-

nas understundom, och till och med hela satsen

der det borde stå t. ex. Act. 11: 17, der fram-

för eyio dé måste insättas &aupaaxbv pev rjv 1.

dylikt, 1 Cor. 2: 10, der framför fyfuv dé måste

tänkas puaxrjpcnv pév éaxc 1. dylikt. Vid dessa

och dylika fall eger samma förhållande rum, som

om man i svenskan skulle vid eftersatsens början

sätta »så » och öfverlemna åt läsaren att

fylla meningen; dé är ock närmare bestämmande

t. ex. tiavaxou dk axaupou Phil. 2: 8 men (hkn

död?) korsdöd; xac — dé betyder och dertill 1.

tillika 1. fördenskull = hvarjemte, dessutom.

déyjaic', ewc, ?] (déopac) bedjande, bön, förbön, be-

gäran Lc. 1: 13 al.

déi, impers., det är af nöden, opus est, tillbörligt,

man måste, skall, bör, det är frågan om, med

infin., liks. decet, oportet (man skiljer åt del

épé, époc och épou, af hka det första betyder

jag bör, det andra jag behöfver, det tredje jag

behöfs; men blott den första constructionen fkmr

i N. T. — denna) accus. utsättes ej alltid af

pronomen personale, då den lätt förstås inunder

ss. Mt. 23: 23 bpd<z al.; déov iaxc Act. 19: 36

det är nödigt, erforderligt, rätt, tillbörligt, el déov

{éaxc) 1 Petr. 1: 6 si res ita ferat, om det så

skall vara (enligt Guds rådslut), xä p:)] déovxa

1 Tim. 5: 13 det s. icke höfves, det otillbörliga;

imperf. öfversättes ngn gång ss. plusquamperf.

t. ex. Act. 27: 21 ;
9jv edec sc. abxobs ånolap-

[idvecv Rom. 1: 27 vederbörande, tillbörlig, för-

tjent.

deiypa, axoz, xo (decxvupc) uppvisadt prof, prof-

stycke, bevis, exempel, o. nupbz alcovcou Jud. 7

exempel på den eviga elden.

f decypaxiZco, caa (fgde) framställa till profstycke,

exempel, åskådande Col. 2: 15; blottställa för

smälek, offentlig vanära Mt. 1: 19, der
||
är Ttapa-

deijp.ax'iaa.1.

decxuupi 1. -v6co, dei$co, Idei^a (stam obrukl. decxco,

dico, sämst, med déynpai) hålla fram, visa, fram-

visa, göra synlig, låta se Mt. 4: 8 al., låta fram-

träda 1 Tim. 6: 15, bevisa, ådagalägga Jac. 2: 18,

3: 13, upp-, an-, undervisa, lära Mt. 16: 21 al.,

visa i bilder och syner, förkunna Apoc. 1: 1.

detMa, «c, ^ (osOjk) rädsla, feghet, modstulenhet,

försagdhet 2 Tim. 1: 7 (utmärker fegheten i kam-

pen för Guds rike).
*

dedtdco (fgde) vara rädd, feg, försagd Joh. 14: 27.

decÅoz, 37, öv (decd(o, rättare deuo frukta) rädd, feg,

modstulen, försagd Mt. 8: 26, Mc. 4: 40; Apoc.

21: 8 menas de, s. icke genom tron modigt öf-

vervinna i striden emot de andliga fienderna, utan

i tviflan på Guds nåd öfverlemna sig åt synden.

decva, b, i], rå (genit. dehoz, dat. delvc) accus. detva,

det indejin. pronom., någon, en viss, som man ej

vill 1. kan nämna, den och den, den du vet (J

veten) väl Mt. 26: 18.
*

deivcoz, adv. (af deivoz, rj, 6v förskräcklig, faslig

o. s. v. af deida) frukta) förskräckligt, fasligt,

grufligt Mt. 8: 6, Lc. 11: 53.

deinvéco, 7jo~(o, rjo~a (följ.) äta hufvudmålet, spisa

middag, »hålla måltid» Lc. 17: 8, om påskamål-

tiden Lc. 22: 20, 1 Cor. 11: 25; i andlig me-

ning Apoc. 3: 20 (utmärker HEllrans nådesnär-

varelse under de christnas vandring; lammets bröl-

lopp Apoc. 19: 6— 9 kommer först efter vandrin-

gens och verldens slut).

deinvov, oy, xd (qsi dainvov af dauo, dacvup.i, dd-

izxco spisa) hos Grekerna hufvudmåltiden, Rom.
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co ena (trol. af xowot; gemensam — samspisning)

intogs kl. 4—5 efterm., sedan värmen något af-

tagit Lc. 14: 12 al., gästabud Mt. 23: 6 al,

måltid, spis i allmlit 1 Cor. 11: 21; äfn i andlig

mening Apoc. 19: 9.

3stat3aipov'ta, a?, rj (följ.) gudafruktan, gudsfruktan,

religion Act. 25: 19.

dstcndaiuwv, ov, compar. -ftovéffTepos (ptt.anu.ax fut.

till tpofiéopat och dalp.cov) gudafruktande, i god

1. ond mening, hvilketdera, lemnar Paulus Act.

17: 22 med flit obestämdt; hvarjemte anm., att

compar. 1. c. utmärker jemförelse med de öfriga

Hellenerna.
*

3sxa, decem, tio; num. certus pro incerto ss. Mt.

25: 1 al.; äfn för en kort tid ss. #)Cnj.'t<z 3. rjps-

pcov Apoc. 2: 10 tio dagars vedermöda st. snart

öfvergående.

3sxa36o, ex hebraismo = 3(63sxa, duodecim, tolf

Act. 19: 7, 21: 11.

dsxanévTS = TrsvTsxatSsxa, femton Joh. 11: 18 al.

dexdnoÄiz, scoz, rj (3sxa, ttöåh;) Deeapolis; så hette

ett district, regi o Decapolitana, på andra si-

dan öfre Jordan i N.O. af Palaestina, s. urspruugl.

omfattade 10 städer (hvaraf namnet), bland hvilka

2x'jMottoÅtz var betydligast, p.sytoTTj. Detta di-

strict stod omedelbarligen under Rom. öfvervälde,

egde många privilegier och var mestadels bebodt

af Greker och Syrier. De så kallade »10 Städer-

nas» namn uppgifvas olika, äfvensom antalet, det

sednare troligen derföre att under tidernas längd

nya städer uppstått 1. tillkommit, ehuru det ur-

sprungliga confederationsnamnet bibehölls.

Ssxaxéoaapsz, a = Tsooaps£xat3sxa. fjorton Mt.

1: 17 al.

dsxdxrj, 77c,
:
Q (eg. femin. af följ. scil. psptc;) tionde-

delen, tionde Hebr. 7: 2. 4. 8.

oéxazoz, 7], ov (åéxa) den tionde Joh. 1: 40, Apoc.

21: 20; to 0. Apoc. 11: 13 tionde delen.

f dsxa.TÖai, (oxa- tonat (fgde) tionda, taga tionde

af riva. ngn Hebr. 7: 6; pass. tiondas, gifva 1.

erlägga tionde Hebr. 7: 9.

oexroz, rj, ov, adj. vble (af åéyoptat) antaglig Act.

10: 35 (neml. till Guds rike) = skicklig att blifva

christen (neml. genom tron), angenäm, behaglig,

väl upptagen Lc. 4: 24, Phil. 4: 18, nåderik 3.

évtaoToz Lc. 4: 19 har afs. på sabbatsåret eller

hvart 7:de år, då åkrar och vinberg lågo i träde,

inga skulder indrefvos och alla slafvar sattes i

frihet, äfn xatpb? d. 2 Cor. G: 2.

3s\sdZio (oé/.sap, ro lockmat, agn, bete — af obrukl.

dskco hf dé?.0Zi to — doÅoz) lägga ut lockmat,

locka i snaran, locka till sig 2 Petr. 2: 14 (för

att tillfredsställa sin köttsliga lusta), v. 18 sv s~i-

i%pia.tz aapxiiq dasXystat^ uti (d. ä. omgifna, be-

herrskade af) köttets lustar locka de genom frås-

serier till sig (läsarten dos/yslatz är naturligare

och lämpligare än dos/rfstax, då versionen skulle

blifva: »förmedelst köttets lustar efter fråsseri»);

pass. lockas Jac. 1: 14.

3sv3pov, ou, ro träd, trädstam Mt. 3: 10 al.

os^iOfiöX.oz, ou, o (3s£td, ftu.XX.co) som kastar med

högra handen, spjut- 1. slungkastare
||

följ. Act.

23: 23. *

f os£co?Mj3oz, 00, b (följ., Äapftuvto) s. tager med

högra handen, spjut- 1. slungkastare (d. ä. fopvrj-

zai osköldade )( bzXiTat och Tzs/xaarat tung- och

lättsköldade). Andra taga detta ord, s. är full-

komligt främmande för den class. grekiskan, i be-

tydelsen af satelles, drabant, lifgardist (hvilka

intogo högra sidan om sin befälhafvare och skyd-

dade densamma) Act. 23: 23 se fgde ord.

3sgtöz, d, öv (Ssyop.at 1. ostxvopt) dexter (df ett

slags compar. epic. 1. förlängd form 3s^tTspo^)

höger, som är på högra sidan; 3. d<p&aXp6<; Mt.

5: 29 al., /] 3s$tå ystp Mt. 5: 30 al., äfn utan

ystp d extra, högra handen Mt. 6: 3 al., högra

sidan Act. 2: 33 al.; Ta os$td högra sidan Mt.

25: 33 al., éx 3sguov xac s$ edwvopcov Ttvbz

xadtQstv Mt. 20: 21 al. sitta till höger och ven-

ster 1. på högra och vensträ sidan om ngn d. ä.

innehafva förnämsta hedersplatserna näst efter ngn,

vara ngn närmast i rang; om Christus xaö^ustv,

xattvjoöat, soTavat 1. sivat sx 3e£uov 1. év 3s$ta

9sou deltaga i Guds makt, välde; 3. dtååvat Ttvi

Gal. 2: 9 dextram dare cui, räcka högra han-

den åt ngn (till tecken af aktning, vänskap, för-

troende, förbund ss. ock 1. c. tillägges xoivcoviaz

liks. förbundshänder); oTiXa 3s$. x. t. X. 2 Cor.

6: 7 (se otz/mv).

déopat, sSsrjHrjv (3st) begära, önska, bedja ra/oC
*
Mt. 9: 38 al. ngn, ti 2 Cor. 8: 4, 10: 2 om

ngt 1. med infin., äfn orecoz, tva, el apa. e:' THUC,

för ngn (rrspt 1.) urzsp rivtx; 2 Cor. 5: 20 i ngns

intresse, å ngns vägnar; u~sp tivoz ~p<K 'tva

Act. 8: 24 för ngn till ngn; aor. 1 pass. har

deponcntialbetydelse, bedja, hålla bön ss. Act. 4:

31, 8: 24.

3éov, to partic. till 3st, hkt se.
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déoe, ous, r6 (stam déa), hf dsuo, deioopai, eåetaa

fut. och aor. till (poftéopai) fruktan, räddhåga

Hebr. 12: 28
||
äldous.

*

Aepficuos, a, ov (följ.) från Derbe Act. 20: 4.

åépftr], 7]S, q (äfn déÅftsca, s. på Lycaon. språket

betyder »enbuske») Derbe, en liten stad i Lycao-

nien, S. om Iconium och S.O. från Lystra. Der-

ifrån var icke Timotheus (se Tipodeoz), utan Ga-

jus, en Pauli följeslagare, bördig (se Act. 20: 4);

fkmr Act. 14: 6. 20, 16: 1.

déppa, axoq, to (dépco) det afflådda, afdragna, hud,

skinn Hebr. 11: 37. 5

dsppuTcvoz, -q, ov (fgde) af hud, skinn, läder, läder-

Mt. 3: 4, Mc. 1: 6.

dépco, sdsipa (andra 'idrjpa); daprjaopai flå, skala,

afdraga, hudstryka 1. -flänga, genomprygla, i allm.

slå Mt. 21: 35 al. nvu sk xpiKCOizov 2 Cor.

11: 20 slå ngn i ansigtet (utmärker en rätt skymf-

lig misshandling), dépa d. 1 Cor. 9: 26 (se d'qp);

daprjasTac tzoXMq scil. Tikqydq Lc. 12: 47 han

skall uppbära många slag, »lida mycken hugg»,

äfn Lc. 12: 48 bkiyox scil. nÅrjyu^.

deap.eua> (déop.7] 1. decrp.b<;) binda, fängsla Act. 22: 4,

sammanbinda Mt. 23: 4.

dsapéto — fgde, binda Lc. 8: 29.

déop.7], sys
-

»
f] (déto) bundt, knippa Mt. 13: 30.

déopios, ov (följ.) bunden, fjettrad, fången; subst.

fånge Mt. 27: 15 al; Eph. 3: 1 Jag Paulus Chri-

sti JEsu fånge (scil. eip} déopws bnép x. t. Å.)

är det för eder skull, J hedningar, äfn év Kupccv,

Kupiou Eph. 4: 1 al.

deopo<z, ou, b, plur. ol ds.ap.oi och rd dsapd (déio)

band, boja, fjettra Mc. 7: 35 al.; ra o. fkmr

blott i Lucae skrifter; tok dsap. tou suayysXiou

Phil. 13 de bojor, i hka Evang. fört mig.

dsapowuXo.^, axoq, b (dsapik, <puÅa$) fångvaktare

Act. 16: 23. 27. 36.

dsaponrjpiov, ou, to (följ.) fång- 1. fängelserum,

fängelse Mt. 11: 2 al.

dsop.d)vr]s, ou, o (dsapöco = déto) en bunden, fånge

Act. 27: 1. 43.

dsonorrjs, ou, b (trol. — dsopmrjt; s. kan binda,

fängsla af deapoco = déco) herre, husbonde 1

Tim. 6: 1 al., oinskränkt herrskare; säges i synn.

bm Gud Lc. 29 al. och om HERren JEsus 2

Petr. 2: 1, Jud. 4.

dsupo, adv., vanl. loci hit! med verba motus, upp!

välan! kom hit! Mt. 19: 21 al. dsupo s$é) Joh.

dém 71

11: 43 kom hit ut!; men äfn temporis ss. dypt

tou åeupo Rom. 1: 13 ända tills nu.

dsuTS (qsi dsup' iré) plur. till fgde, kommer hit!

hit! Mt. 11: 28 al; d. bniaco p.ou, nruS* 13^

följen mig! våren mina lärjungar!

deoTspacoz, a, ov, nom. numer, tempor. (deuTspos)

på andra dagen Act. 28: 13.

f dsuTsponpcoTos, ov (följ., 7tp5)T c) den andre efter

den förste 1. den förste efter den andre. I fall läs-

arten Lc. 6: 1 är äkta (Tisch. har den ej, ej heller

Cod. Sin. utan blott oaftftdra)) skulle dermed be-

tecknas den första sabbaten efter den stora påsk-

sabbaten 1. från den andra påskdagen, npdnov d.Tto

•riyc rjpépas tou Tldaya, på hkn andra påskdag-

mogna ax framburos; hvarpå ock detta ställes sam-

manhang synes häntyda. Man räknade nemligen

ifrån den andra påskdagen till pingst 7 sabbater,

och åtskilde dem troligen genom benämningarne:

deuTEpönptöTov, dsuTspodsurspov, d. TptTov o. s. v.

;

för öfrigt äro meningarne om rätta betydelsen af

ordet mycket delade.
*

dsuTspos, a, ov (duo) den andre Mt. 22: 26 al;

neutr. med och utan artikel ss. adverb., äfn éx

dsuTspou för det andra, för andra gången Mt.

26: 42 al, dernäst, återigen äfn med ndkv ss.

Joh. 21: 16, év töj deuTspqj Act. 7: 13 andra

gången (de neml. kommo till Josef), andra resan;

to d. Jud. 5 för det andra (första gången visade

han sig ss. räddare acbaaq).

déyopat, dédsypai, éds^dprjv, depon. med. taga,

anamma, fatta Lc. 16: 6 al; taga an 1. emot det

gifna (éx ystpos, hmot Åapftdvco taga ngt som

ligger) accipere t. ex. tt]v nspixstpaXaiav Eph.

6: 17 hjelmen; gästfritt upp- 1. emottaga, exci-

pere Mt. 10: 14 al, äfn annars upp- 1. emot-

taga ss. 1 Cor. 2: 14; antaga, taga för yodt,

suscipere Mt. 11: 14 al, ou d. 1 Cor. 2: 14

icke antaga d. äl förkasta, taga sig an Mt. 18: 5;

taga i besittning, intaga Act. 3: 21 ss. bonings-

och residence-ort.

déto, dédsxa, sdrjaa; dédspai, sdédrjv binda, fast-

binda, fjettra, fängsla Mt. 12: 29 al; d. xol lus.iv

ti Mt. 16: 19, 18: 18, vanligen anses det förra

betyda: förklara för otillåtligt, oantagligt, utesluta

från himmelriket, det sednare: förklara för tillåt-

ligt, antagligt, upptaga i himmelriket — och dessa

betydelser hafva ock ingått i läroböcker m. m.,

men philologiskt riktigare vore det utan tvifvel
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att taga orden i alldeles motsatt mening, ty déetv

seil. rfj ftaoiXeia zcov oupavcov betyder binda vid

d. ä. upptaga i himmelriket, och Xuziv lösa, skilja

derifrån d. ä. utesluta; dedéaäai Tive Rom. 7: 2,

1 Cor. 7: 27. 39 liafva blifvit bunden vid ngn,

vara bunden vid 1. förenad med ngn (om äkta

band); 8z8sp.évo<; zu> nvtupazi Act. 20: 22 bun-

den vid Anden d. ä. beroende af den H. Ande

(som drager mig till Jerusalem); <> X6yo<; zou

9znu oå Séoezai 2 Tim. 2: 9 Guds ord är icke

bundet (fastän jag, vill Paulus säga, är bunden,

så är dock Evang. sjelft icke bundet, utan går

fritt ut i verlden och verkar).

8ij (förstärkt 8é, andra = ^8yj) postpos. partikel,

s. i allmänhet gifver satsen visshet; troligen be-

slägtad med ddco, orjco scio och betyder, liksom

scilicet, videlicet, kan tänka, säkerligen, vis-

serligen, i sanning, dock, väl, nu, då Mt. 13: 23 al.

drjÄoz, yj, ov {8a'uo, 8é8r
t
a stå i brand, brinna) brin-

nande, lysande, klar, tydlig, känd 8. ziva tzoieiv

Mt. 26: 7.3 göra ngn känd, förråda 1. röja ngn;

dvjlnv scil. éazc 1 Cor. 15: 27 al. det är klart

1. tydligt; 1. c. tages likväl oiy/oy dzc rättast, ss.

ofta hos profangr., ss. parenthes: naturligtvis —
SyXovozi (annars kan UTTozézaxzat suppleras).

8r)X6(o, ojoco, waa; dtdrjV (fgde) göra klart, förklara,

utveckla, ådagalägga, uppenbara, offentliggöra, ytt-

ra, omtala, berätta, visa 1 Cor. 1: 11 al.; znuzn

8rjXoovzn<: znu 7ivs6fj.aTo<: znu äycou Hebr. 9: 8

då den H. Ande dermed visar 1. förklarar 1. an-

tyder.

dypdz, ä, b (contract. af Artfr^zpux; 1. Å^fiapyoq)

Demas, en Pauli följeslagare, hkn befann sig hos

honom under fångenskapen Col. 4: 14, Phil. 24,

men sedermera öfvergaf honom och gick till Thes-

salonica 2 Tim. 4: 10; troligen menas här icke ett

fullkomligt affall från Christendonien, utan blott

en tillfällig bortresa i verldsliga ärender {o.yaiz^aac;

rov vuv aiwua), kanske i handelsaffärer; sjelfva

de anförde orden synas snarare innehålla ett slags

skämt, än det rysliga allvaret i beskrifningen på

ett affall (se deremot 1 Tim. 1: 19. 20).

orjUT/Yopéoj (orjpr^ynpnc;, subst. folktalare af åfytos

och åyopsua) tala offentligen) tala till folket, hålla

tal Ttpös ziva Act. 12: 21.

Arjprj-pwq* nu, o Demetrius l:o) en silfverarbetare

åpyopoxåiroc i Ephesus, som drog mycken vinst

al' små Artemistempels förfärdigande Act. 19: 23 Ef.

oid

2:o) en man, som hade godt vitsord om sig 3

Joh. 12 och troligen öfverförde brefvet till Gajus.

orrfMoupyos, ou, o {8rjpio<; publicus af följ., zpynv)

eg. som drifver offentliga, allmäntnyttiga värf ss.

siare, läkare, sångare, byggmästare — sed. i allm.

arbetare, konstnär, verkmästare, om Gud: skapare,

upphofsman Hebr. 11: 10.

Srjp.nz, nu, 6 (trol. af oé/uo bygga, odla) odling,

by9fl l ; o) land, gebit, boningsställe för ett folk.

2:o) folk, i republ. stater: det fria folket; annars

folk )( ftaoiXeöz Act. 12: 22, 19: 30. 33.

8fjp.na'ta, adv. (eg. dat. femin. af följ.) på offentlig

(scil. n8a>) väg, offentligen Act. 16: 37 al.

or/pocnoz, a, ov (oTjpos) publicus, tillhörande fol-

ket 1. staten, allmän, offentlig Act. 5: 18.

orjvdocnv, nu, to (lat.) scil. våfitaua, denarius (af

deni, 10 i sänder) scil. nummus, denarie — en

attisk 8pa:/p:q — 60 öre Rrat; 100 den. = 60

Edr Emt; fkmr Mt. 18: 28 al.

oy-nzs, adv. tzots) då annars, då i all verl-

den; <3V (1- fce) o^tzots, hkn som helst, qui-

cumque Joh. 5: 4.

8rjnöo, adv. (8vj, Ttnu) verkligen, visserligen, i san-

ning, dock väl Hebr. 2: 16, skrifves ock åtskildt

8r
t
nou.

*

Ata och åiö<z, metaplast. accus. och genit. till Zsuz.

hkt se.

8id, pro?pos. (besl. med &c> 86o och betyder ur-

sprungl. en söndring, särskillnad, i 2, i tu), ige-

nom a) med genit.: igenom, på äXÅrjs oSou Mt.

2: 12 en annan väg, 8iå vpi&v rjizpwv Mt. 26:

61 inom 1. efter 3 dagar, oid ^p.zpiov Mt. 2: 1

al. efter några dagar (detta bruk hvilar på den

föreställningen, att den emellan termin us a quo

och terminus ad qm liggande tid är passerad

med den sednares inträdande) så äfven Gal. 2; 1

(om tiden emellan Pauli första och andra resa

till Jerusalem), 8tå vuxzik Act. 5: 19 under nat-

ten, äfven natten igenom; genom — af p^tikv 8.

7Lpo(f7]zd)V, = i 8tä r.apa^oXr^
;
förmedelst Rom.

2: 12, 3: 20 al., 8tå ypdppaznq Rom. 2: 27

trots 1. oaktadt bokstaf, äfn Rom. 4: 11, 14: 20;

åcå ~o'wu vnpou Rom. 3: 27 till följe af. enligt

hkn lag? 8c' auznu Rom. 14: 14 i förmåga af

sin egen natur, åt' alnaroz Hebr. 9: 12 i kraft

af blod, 8l' é-caroXcov 1 Cor. 16: 3 förmedelst

bref d. ä. derigenom att jag skickar bref med

dem, s. utmärka deras sänduing, utä r^c i~ay-

ysXua? Gal. 4: 23 i kraft af löftet, 8. -oXXdiv



paprupcov 2 Tim. 2: 2 inför 1. i närvaro af många

vittnen (éviontov n. p. 1 Cor. 6: 12) — brukas

ock till omskrifningar i st. för adj. 1. adv. ss.

åta åo$yc 2 Cor. 3: 11 (scil. éori) herrlig, å.

Xoyoij Act. 15: 27 muudtligen; se för öfrigt un-

der de substant., s. äro construerade med denna

prseposition. — b) med accus.: igenom, förmedelst,

till följe af, för skull, å. touto derigenom, der-

före, å. rt hvarföre? Stå ro med infin. 1. accus.

c. infin. derföre att, åta zrjv ydpiv x. r. /. llom.

15: 15 för att uppfylla det apostla-embete o. s. v.,

å. rov ypouov Hebr. 5: 12 för tidens skull d. ä.

med afs. på den tid J redan varit christna.

åcaBatuo), éftrjv (åtd, fiatvto stiga) eg. stiga åtskils

(neml. med fötterna), genom- ]. öfverstiga, stiga,

gå, fara öfver, med och utan zyv ftdXaooav Lc.

16: 26, Hebr. 11: 29, Act. 16: 9.

åtaftd.XXco; eftXijftrjv (ftdXXco) kasta, sätta, föra ige-

nom, öfver; träns, genomhäckla (med ord), dis-

jicere qm rumoribus, utskrika, förtala, svärta,

anklaga, beskylla pass. Lc. 16: 1.

åtaftsftatow, vanl. med. (fieftatoco) fast försäkra nspt

rivas, bekräfta, bedyra 1 Tim. 1: 7, Tit. 3: 8.

diaftXzTtio, é</'(» (jiAÉTico) genomskåda, se skarpt 1.

noga till med infin. Mt. 7: 5, Lc. 6: 42.

åtdyloXnq, ou, b (åtaftd.XMo) förtalande, smädelysten

1 Tim. 3: 11, 2 Tim. 3: 3, Tit. 2: 3; mest subst.

om förtalaren, anklagaren xar é£o%r/v, djefviden

(bild. af åidftoÅos), de onde andarnes furste, som

förtalar och anklagar menniskorna inför Gud Mt.

4: 1 pluries; men äfn om en djefvulsk mska Joli.

6: 70, jfr u*k åtaftoXou Act. 13: 10.

åtayyéXXuo, fjyyéXrjv (åta, dyyéXJaj se dyysXoc) l:o)

genom ett bud anmäla, låta anmäla, aflägga be-

rättelse. 2:o) i N. T. åt alla håll 1. öfverallt för-

kunna, divulgo, utbreda, kungöra Lc. 9: 60 al.

otdys (åta, yé) skrifves bäst åtskils.

åtaytvopat, eysvopyv (ytvopat) l:o) blifva 1. förblifva

d. ä. vara alltigenom, och constr. med partic. —
åtarsXJco. 2:o) i N. T. vara emellan i synn. om
mellanliggande tiderymd, förflyta, passera, löpa 1.

gå till ända Mc. 16: 1, ypepäw å. vtvcov Act.

25: 13, 27: 9 efter några dagars förlopp.

åtaytvdxrxco, yvcoanpat (yivä>axiö) dignosco, kän-

na åtskils, särskilja, urskilja, undersöka Act. 23:

15, 24: 22.

åtayvcopt&o, eyvcöptaa (yvcoptCat) eg. genomforska,

sedan göra bekant, förkunna, berätta Lc. 2: 17.
*

Melnnder, Grek. Lex. t. N, T.

åtdyvaiöis, sax:, ^ (åtaytvcboxco) undersökning, af-

görande, utslag, slutlig dom Act. 25: 21.
*

åtaynyyu^to (yoyyo^o)) högl. knorra, brumma, knota

Lc. 15: 2, 19: 7.

åtayprjynpéco, fjaa (yprjyopéco) genomvaka, vara full-

vaken Lc. 9: 32.
*

åtdyco (d.yoi) eg. föra igenom, genom- 1. tillbringa

med och utan fttov, degere vitam, tillbringa

lifvet, lefva 1 Tim. 2: 2, Tit, 3: 3.

åtaåéyopat, eåe^dpyv (åéyopat) emottaga ngt efter

en annan, aflösa, öfvertaga Act. 7: 45.
*

åtdå-qpa, azoq, ra (åtaåéco genombinda, omlinda)

bindel, hufvudbindel i synn. det blåa, med h vitt

genomvirkade bandet omkring de Persiske konun-

garnes turban; deraf diadem, konungakrona Apoc.

12: 3 al.

åtaåtowpt, åtoöo). édcoxq, éåcov (åtåajpt) gifva om-

kring, ur hand i hand, ut- 1. fördela, skifta Lc.

11: 22 al.

åtdåoyoz, ov (åtaåéyopat) öfvertagande ; ss. subst.

aflösare, efterträdare Act, 24: 27.

åtaQcövvopt, éZcoaa: i^wapat, e^ioadp-qv (^cbwupt)

omgjorda éauröv (rt) Joh. 13: 4 sig (med ngt),

äfn i med. med objectsaccus. Joh. 21: 7, äfn Joh.

13: 5 (ty cp är attraction för o),

åtatlrjxrj, f]<;,
/]

(åtaTtäypi) dis po si ti o, anordning,

1 synn. testamentarisk, testamente, stiftelse Hebr.

7: 22 al, fördrag, förbund Gal. 3: 15, 4: 24,

förbundsskrift; åuo å. Gal. 4: 24. a) 7] npcovy

Hebr. 8: 7, 9: 15 1. r) naXatå o. G. T. 2 Cor.

3: 14 (ss. skrift) bestod (fullständigast uttryckt

Lc. 24: 44) af vöpoq [Mcoöoétos] i"HiP, irpcxf-q-

zat C 1 ^ 1^ och (/'aXpot = dytoypawa CISinD;

till vöpoq räknades blott Pentateuchen, till Trpn-

<pv]Tai Josua, Domareboken, 1 och 2 Sam., 1 och

2 Kon. och de egentl. propheterna utom Daniel,

till dytaypacpa 1. rå d.XXa scil. fitfiXta alla öfriga

canoniska skrifter, af hvilka Psalmerna utgjorde

den första boken och tagas synecdoch. för dem

alla; annars nämnas blott 2 delar af G. T. vöpos

xat Tzpo<pr}To.t. b) 37 åeurépa Hebr. 8: 7, via

Hebr. 12: 24 1. xatvrj Lc. 22: 20 al. N. T. (fkmr

ss. beteckning af N. T:s skrifter blott på Titel-

bladet); 3. TieptToprjz Act. 7: 8 omskärelsens för-

bund d. v. s. ett förbund som sanctionerade omskä-

relsen (Abrah. förpligtades att införa omskärelsen,

hvaremot Gud förband sig att gifva honom efter-

kommande och välsigna dem — neml. oin de icke

10
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hade blott den yttre, utan hjertats omskärelse

Rom. 2: 28. 29); ai d. Rom. 9: 4 de med pa-

triareherna af Gud slutna förbund, ai d. zr
t z i~ay-

rekiac Eph. 2: 12 de förbund med lika löitet om

Messias voro förenade (slutna med patriareherne).

dialozcsiz* ecöz, yj
(lölj.) eg. söndertagande, åtskill-

nad, olikhet, skiljaktighet 1 Cor. 12: 4. 5. 6.

Staipéco, sVj>v (dia, atpéco) taga åtskils, stycka,

skifta, dela, utdela, tilldela 1 Cor. 12: 11; dtsl-

Äsv wholz zhv ftinv Le. 15: 12 han skiftade 1.

delade dem emellan egendomen, förmögenheten;

anm. den förstfödde sonen ärfde dubbelt emot de

audre (se npcozdzoxoz).

dcaxaliapc^eo, icb (xaMapc^eo) genomrensa, helt och

hållet rensa, utrensa Mt. 3: 12, Lc. 3: 17.

f dcaxazsÅéyyopai (dia. xazä, kXéjym) fullkoml.

vederlägga 1. öfverbevisa uvi Act. 18: 28.

dcaxoviti), r
t
Gco, 7j<ra; 7]&f)V (se följ.) tjena, betjena,

uppvakta, passa upp nvt Mt. 8: 15 al., vid en

måltid Mt. 4; 11 al., betjena med mat, cibum

ministrare 1. c., zpa~é^aiz Act. 6: 2 passa upp

1. betjena vid borden (ss. uppsyningsman vid ut-

delning af lifsmedel); besörja, ombesörja 1 Petr.

1: 12 (ss. prophet genom uppenbarelsers förkun-

nande) al., uträtta, förvalta ydptnpa 1 Petr. 4:

10 en nådegåfva; vara diacon, sköta diaconat 1

Tim. 3: 10. 13, 1 Petr. 4: 11, d. zolz ayiniz

Rom. 15: 25 i tjenst för de helige, i de heliges

ärende; pass. låta betjena sig, STrcazoÅvj dcaxourj-

&staa 2 Cor. 3: 3 ombesörjdt, skrifvet bref (af

Paulus och Timotheus ss. Christi amanuenser —
Christus är författaren, bläcket den H. Ande, ma-

terialet Corinthiernas hjertan).

dtaxovta, «c, 'fj (följ.) betjening, uppassning Lc. 10:

40 (hushållsbestyr), tjenst Hebr. 1: 14 (om Eng-

larues tjenst bevisad de trogne), tjenstebefattning

Eph. 4: 12 (spyr; dtaxgviaz), tjenstebevisniug 1

Cor. 12: 5, tjenst vid Guds ord Xnyno Act. G: 4

(prediko-cmbete), 8. xdX d~oazo?Jj Act 1: 25

apostla-cmbete, äfn diaxovia ensamt Act. 1: 17,

Rom. 11: 13, 2 Tim. 4: 12, rj d. ann 2 Tim.

4: 5 ditt embete (ss. vicarius apostoli); diaconat

i inskränktare mening Rom. 12: 7, likt hufvud-

sakligen bestod i allmose-utdelhing (p.szudinövai),

vård om främlingar {jtpotoraaffoti) och värd om
de sjuke (i/£c£v) Kom. 12: 8; betjening méd mat,

spisutdelniug, utspisning Act. 6: 1; handräckning,

hjelp, understöd Act. 11: 29; hjelpsiindning, upp

drag Act. 12: 25, undsättning Rom. 15: 31 (den

för Jerusalem bestämda); r
t

d. zo rj dnudroi) 2

Cor. 3: 7 det döden befordrande embete (= Mosis

embete, som denne derigenom förrättade, att han

från Sinai medförde lagtariorna till folket) )( d.

rov ~vz'ip.u.zr,z v. 8 det den H. Ande förmed-

lande embete (— - Evangelii läroembete); samma

motsats eger rum emellan r
t

8. r^c xazaxpiaztoz

oeh TTjZ StxcufHsbvnz ibid. v. 9; d. rijc xaza/./.a-

jr
t
z 2 Cor. 5: 18 det embete, s. predikar 1. för-

medlar försoning.

8tdxovo<z, n>j, h, v, (vanl. af duL xomiz stoft 1. dam,

som löper genom dam, har brådtom, expres; men

emot denna derivation strider, att « är kort i

dia, men långt i åcdxovoc; rättare alltså är det

och bättre att derivera ordet frän ett gammalt

verb dtdxco = duöxaj löpa, ila) ilbud, betjent,

uppassare, tjenare, -inna Mt. 20: 6 al., diaconus

Phil. 1: 1 al., diaconissa Rom. IG: 1; för öfrigt

fkmr d. t<vj Åoyou, zyz TTspczoufjz, dixautoW^z,

upapziaz Gal. 2: 17 syndens tjenare (och icke

rättfärdighetens, i det han då neml. icke varit ett

medel dertill att hans trogna befunnos rättfär-

diga, utan syndare), o. Osou säges om öfverheten

Rom. 13: 4.

dtaxåatoi, ou, a tvåhundrade Mc. 6: 37 al.

dcaxooa), ooaopat (åxoiho) hora alltigenom 1. till

slut, noga förhöra Act. 23: 35-
*

diaxnw<o, éxptva; sxpi&yjv (xpcvco) discerno, skilja

åt, särskilja, åtskilja 1 Cor. 4: 7 (neml. från an-

dra), äfn 1 Cor. 11: 29 (neml. från andra mål-

tider), göra skillnad uzzaz'J emellan Act. 15: 9,

afsöndra, undersöka, afgöra, fälla utslag, bedömraa

Mt. 16: 3, 1 Cor. 14: 29, pröfva 1 Cor. 11: 31,

vara skiljedomare 1 Cor. 6: 5; med. skilja sig åt,

vara af skilda meningar, råka i strid 1. tvist, stri-

da, tvista (med ord) xpåz uva Act. 11: 2, äfn

zvA Jud. 9 (se GiaÅsyopru). äfn afsöndra sig Jud.

22 diaxpiyopévous (al ii — pevot); pass. vara i

strid inom sig 1. med sig sjelf, tvehågse, tvifla

Mt. 21: 21. Mc. 11: 23, Act. 10: 20, Rom. 4:

20, 14: 23, Jac. 1: 6, <n disxn^zs rn-

MTjpdov Jac. 2: 4 bafven J icke varit tvehågse 1.

gjort skillnad inom eder och dömt efter dåliga

grundsatser -— röjer icke detta anseende till per-

sonen? (se v. 1).

diuxn-v.z. Sojz. y
f
(fgde) särskiljande, åtskiljande xa

Xoo 7c xat xaxou Hebr. 5: 1-1 emellan godt och

ondt, urskiljande, åtgörande, bedönnnande -vsv-

tidzayj 1 Cor. 12: 10 andebedömningar (d. v. s.
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förmågan att åtgöra, om den H. Ande 1. blott

mensklig ande 1. dämoniska andar voro verksamma

vid ett prophet. föredrag), p:g sig Siaxpiasir Sia-

Aoyiap.a)V Rom. 14: 1 icke till bedömraande af

grundsatser (d. ä. dock så, att J icke tillvällen

eder rättighet att bedömma deras grundsatser).

SiaxcoÅ6co (y.(oAuo)) förhindra, afhålla, hålla tillbaka

Mt. 3: 14.
*

SioÄa./.éco (Xa./Aco) prata, språka, samtala r.pdr riva.

Lc. 6: 11 med ngn; pass. omtalas, utspridas Lc.

1: 65.

SiaÅéyop.ai, s/Jytirjv med med. betydelse (SiaÅéyco

lägga i sär, fördela af dia, kéyco) under fördel-

ning af ämnen meddela h varandra sina tankar,

samtala med 1. tala tiil rivi Act. 17: 2 al., 7:p6<;

riva. Act. 24: 12, oiaxoivdpsvov S. rivi Jud. 9

ordvexla, ordkastas, träta med ngn.

SioJziizw, sÅinov (Xeinw) lemna emellan om rum och

tid; af- 1. underlåta, upphöra med partic. Lc.

7: 45. *
oidlzxzor, oo, Tj (SiaÅéyopai) scil. yXcöaaa eg. sam-

tal; i allm. tal, språk, sätt att tala, ett folks 1.

en stams sätt att tala, munart, dialect Act. 1

:

19 al.

diaÅAdffoco; rjXJdyrjv (åWäaaio) eg. förändra, om-

byta, ombyta sinnet, försona ngn med ngn; pass.

och med. försona 1. förlika sig rivi med ngn Mt.

5: 24. &
SialoyiCop.ai (X.oyiQop.ai) göra räkning 1. afhandla

med ngn Trpdc riva, öfverräkna, öfvertänka, öfver-

lägga, öfverväga ev 1. izap' kaozq) 1. iv rfj xap-

Sia Mt. 16: 17 al, rådslå 7:p<k riva Lc. 20: 14,

äfn samtala Mc. 9: 33.

Sialoyiap.t>', oo, r) (fgde) eg. öfverräknhig, öfver-

läggning; grundsats Kom. 14: 1 (se Sidxpian;),

xpiral S. 7zovrnocov Jac. 2: 4 (se Siaxpivco och

xpirr^), tanke Mt. 15: 19 al.; betänklighet t. ex.

Lc. 24: 38; betänkande, tvekan Phil. 2: 14 (öf-

vervägande, om J äten skyldige dertill eller icke),

äfn tvifvel, tvistighet, strid 1 Tim. 2: 8.

SiaXooj; s/IöMtjV (Xfjco) dissol v o, upplösa, skingra

Act. 5: 36. $ '

oiap.apr6pop.ai, dprjV (papropopai) i profangr. eg.

anropa gudar 1. menniskor till vittnen, besvärja

dem, betyga, df enträget bedja, besvärja ngn rivi

Lc. 16: 28 al, äfn absol, äfn med infin. 2 Tim.

2: 14 (der dock
|j

är X.oyop.dyei), äfn ri vid ngt

ss. rryj eniifdvsiav 7. X. 2 Tim. 4: 1 (ty xal

r^v s~i(f. God. Sin. är riktigare läsart än xarå

diaitspdm 75

rrjV é/U<p.), men ri är äfn objects-accus. ss. Act.

8: 25, 20: 21. 24 betyga, vittna om ngt.

diaptj.yopai (pd.yop.ai) eg. genomkämpa, häftigt stri-

da Act. 23: 9.
*

Siapévoj, p.spév^xa, épeiva (pévw) perman eo, allt-

igenom blifva, förblifva Ttpar riva Gal. 2: 5 när

någon, fortfara att vara Lc. 1: 22, Hebr. 1: 11

(alltjemt), att vistas perd nvoq tillsammans med

ngn, hos ngn Lc. 22: 28; åf Yj<r xri-

(Tscoc 2 Petr. 3: 4 ty sedan fäderna insomnat

(har det bekräftat sig att) allt förblifver i samma

skick ifrån skapelsens början (så säga irrlärarne).

dia.pzpi^o)
;

ladprjv, laHrjaofmi. iapa.1, la3vj.u (ps-

pi&o) sönderdela, fördela rv/i Lc. 22: 17, Act.

2: 45; med. fördela sig emellan ri Mt. 27: 35

al ; pass. söndra sig, vara oense, tvedrägtig Lc.

11: 17 al.

Sia.p.zpiapor. o~j. b (fgde) söndring, oenighet, tve-

drägt Lc. 12: 51.
*

Sia.vépco; svepvjdrjV (vépco) distribuo, utdela, ut-

breda, sprida elr rov Xaov ibland folket Act.

4: 17.
*

Siavtöco (vsooj) alltjemt nicka, vinka rivi åt någon

Lc. 1: 22.
*

oiav('>r,p.a, aros, ro (se följ.) det tänkta, tanke, tänke-

sätt Lc. 11: 17.
*

Öidvoia, ac, 7] (Siavoéop.ai genom- 1. öfvertänka af

Sid, vous) genomtänkande, eftertänka, tanke, tanke-

förmåga, håg, sinne, förstånd Mt. 22: 37 al;

sinnesförfattning, sinnelag, tänkesätt Lc. 1: 51 al;

om onda, oheliga tankar Eph. 2: 3.

Stavoiyco, rjVoi$a; r/voiydrjv (Sid, åvoiyco) öppna

emellan 1. tvärtigenom; i allmht öppna, upplåta

Lc. 2: 23 al, utlägga, förklara Lc. 24: 32, Act.

17: 3; pass. öppnas, öppna sig, Siavoiyii^n Mc.

7: 34 öppna dig!

Siavoxrspsoco (voxrzpzuco tillbringa natten af voxre-

poc; nattlig af vo$) tillbringa hela natten eipi S.

Lc. 6: 12 jag är natten igenom.

Sia.vooj. Yjvuoa (a.vöco, qsi fastigium impono
operi, bringa arbetet ända upp till, fullända af

dvaj) alldeles fullända, tillryggalägga Lc. 21: 7.

Sia~avröc, bättre skildt Sia navriK, alltigenom, be-

ständigt scil. ypovoo, se 7id<r.

f Staizaparptfitj, iy<r, rj (rpiftoj t er o, nöta, rifva,

gnugga sönder) ihållande (Sid) rifning, collision,

ovänskap, fiendskap 1 Tim. 6: 5
||
TrapoSiärpifiai.

Sia.Tiepdaj, aaa (rrepdeo — besl. med Tisipco genom-

borra och népa<z, ro, äfn adv. Ttépav — genom-
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tränga från den ena ändan till den andra, genom-

fara, bringa öfver på andra sidan floden o. s. v.)

sätta 1. fara öfver Mt. 9: 1 al.; öfvergå 1. begifva

sig 7T/30C Tiva Lc. 16: 26, partia. Act. 21: 2 s.

var i begrepp att fara öfver.

oiarzÅéco, énXsvoa (xXéco) genomsegla, öfverfara Act.

27: 5.
*

otajinvzoj
;

enovrjftrjv (ttousco) arbeta igenom; med.

med aor. 1 pass. arbeta sig igenom, anstränga

sig; i N. T. vara besvärad, fattas af ovilja, blifva

uppbragt — yaXeTziöc <pépco, åta. ti öfver 1. för

ngt Act. 4: 2, 16: 18 (apost. fattades af djup

ovilja vid tanken att se sig och sitt verk legiti-

merade genom dämoners tillhjelp).

åtanopeuopat (nopeöopat) gå, färdas igenom zt Act.

16: 4, åta ztvoz Lc. 6: 1, abs. Lc. 13: 22, Rom.

15: 24 (på genomresan).

åtanopéoj (ånopéto) vara i största förlägenhet, oviss-

het, vara tvehågse (icke veta hvad man skall tänka

1. tro) év kauTco Act. 10: 17 inom sig, iztpi xt-

voc Act. 5: 24 rörande ngn, abs. Lc. 9: 7; med.

idem Ttepi tivoc Lc. 24: 4 i afs. på något, abs.

Act. 2: 12.

åtanpaypaTeuopat, Buadprjv (jzpaypaTEUopat) genom

handel 1. affärer vinna, förtjena Lc. 19: 15.

åtaizpuo (rrptco) genom- 1. söndersåga, robs dåövTaz

skära tänder; i N. T. med. gnissla med tänderna,

häftigt vredgas Act. 5: 33, Tatc xapåtatz Act.

7: 54 i sina hjertan, det skar dem i deras hjertan.

åtapndCa), dato, aaa (dpnd£co) söndemjcka, -slita,

-rifva; plundra, sköfla Mt. 12: 29, Mc. 3: 27.

åtafipYjyvopt 1. -fipijooa), éfipyga (pyyvupi) slita i

tu, sönder Mt. 26: 65 al.

åtaaaféco, rjaa (oafqc, éc besl. med aotpoz, äfn

sapio, sapiens — ljus, klar, tydlig, viss o. s. v.)

genomlysa, göra tydligt 1. uppenbart, fullständigt

framställa Mt. 18: 31.
'

åtaaetco, etaa (aetto) genomskaka, genom hotelser

skaka, skrämma upp ngn (för att utpressa skän-

ker) Lc. 3: 14.
*

åtaaxopntZco, taa; toiirjoop.at. lapat, tat^-qv (oxnp-

ntZco) kasta i sär, förskingra, förslösa, utströ frön

1. så Mt. 25: 24. 26 (derifrån, hvarest jag icke

har sått d. ä. från andras åkrar); förskingra Mt.

26: 31 al., förslösa Lc. 15: 13, 16: 1.

åtaando); d.aftrjv {andio) distraho, draga i sär,

slita i tu 1. sönder, i stycken Mc. 5: 4, Act. 23: 30.

åtaanetpw
; eondpijV (amtpco) disspergo, utså,

utströ, ut- 1. kringsprida, förskingra; pass. sking-

'JtdTay/xa

ras, spridas omkring Act. 8: 1. 4, utto twoc Act.

11: 19 med anledning af ngt.

otaoTznpd, äc, 'fj (fgde) kringspridning, skingring;

ursprungligen den del af Israel, folket, som efter

återkomsten fr. Babylon, fångenskapen lefde utom

Palestina ibland hedningarne, de utom hemmet

bland hedningarne kringspridde Judar, å. töjv 'EX-

Xijvojv Joh. 7: 35 kringspridningen af Grek-judar,

kringspridda Grek-judar (se EXXyv); sedermera i

symbol, mening de christna, hvilka bodde utom

Pairestina (och ss. det andliga Israel äro motbilder

till det köttsliga Isr.) Jac. 1: 1, 1 Petr. 1: 1.

otaoziXXoj; sazst/.dprjv (azéXXio) ställa i sär, åt-

skilja, söndra, dela, upplåta, öppna; med. noga

bestämma, anordna, uttryckl. befalla Act. 15: 24,

TO åtaazzXXopzvov Hebr. 12: 20 det anbefalda,

befallningen 1. förbudet; med negation i följande

satsen, strängeligen tillsäga att icke d. ä. strängel.

förbjuda Mt. 16: 20 al.

åtdazrjpa, azoc, to {åtiazr^ii) mellanrum 1. -tid, in-

tervallum Act. 5: 7.

åiaazoXrj, iyc, /] (åtaazé/J<co) särskillnad, åtskillnad

Rom. 3: 22, 10: 12, éåv åtaozotyv pr)

åtå(p 1 Cor. 14: 7 om de icke gifva en obkhet

åt tonerna d. ä. om de icke frambringa särskilda

modulationer (om instrumenter).

åtaazpé<po), £<pa; éozpappat {ozpétpw) förvända,

förvrida, gifva sned riktning Act. 13: 10, förvilla

Lc. 23: 2, ånö ztvoc Act. 13: 8 förvilla ngu

(och göra honom affällig) från ngt; p. p. p. per-

versus, förvänd Mt. 17: 17 al., XaXcov åtsazpap-

péva. Act. 20: 30 som talar förvända 1. oriktiga

saker, irrlärare.

otaacöCai, éacoaa; zacbtlyv (mö^co) rädda igenom

faror, hinder, sjukdom Lc. 7: 3, rädda Act. 27:

43; lyckligen genomföra, transportera ngn oskadd

Act. 23: 24; pass. lyckligen komma igenom sjuk-

dom Mt. 14: 36, äfn skeppsbrott Act. 27: 44,

28: 1. 4, åt' uåazoc 1 Petr. 3: 20 genom vat-

ten = syndafloden — »uti hvilken neml. ark de

8 (ingingo och förmedelst densamma) räddade sig

genom vattnet» cv>.

f åtazayrr qz. r
t

(åtazdaato) anordning, inrättning

Rom. 13: 2; ek å. dyyihov Act. 7: 53 (jfr Gal.

3: 19 åtazaystz dt' dyyéXcov, äfn Hebr. 2: 2) d. ä.

så att de vid lagens utgifvande al' englar vidtagne

anordningar förmådde eder till dess antagande. -

otdzaypa. azoz. to (åtazdaaoj) det anordnade o. s. v.,

anordning, förordning, påbud Hebr. 11: 23.
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dtatapuootö; szapdyävjv (zapd.aoio) dis turbo, för-

virra, göra bestört Lc. 1: 29.

8iazdoo(», zéraya, éra$a; Td$.opai, zézaypai, sva-

qdp.TjV; srä%&7)V, szdyrjv (zdaaco) anordna, fast-

ställa, befalla Lc. 8: 55 al., gifva uppdrag zivi

Mt. 11: 1; med. göra aftal, aftala med, gifva

uppdrag zivi Tit. 1: 5, befalla Act. 7: 44 al.,

anordna, träffa anstalt Act. 20: 13, 1 Cor. 7: 17;

diaxayek (o vopos) Gal. 3: 19 proraulgerad (så

att deu blef proraulgerad), p. p. p. det s. blifvit

befaldt, befallning Lc. 3: 13, Act. 23: 31, äfven

zd 8iazaybivza Lc. 17: 9. 10.

diareÅéco (zeléco) bringa till slut, fullända; förenadt

med partic. 1. adj. (scil. wv) utmärker det fort-

farande, varaktighet och öfversättes med alltige-

nom, alltjemt o. s. v., zeaaape<;xai8exd.zrjV

daizoi (scil. ovzec) åiazzXsize Act. 27: 33 i dag

den 14:de dagen väntande (på räddning) ären J

alltjemt utan föda.

åtazTjpécö (zrjpéco) bevaka, bevara, bibehålla Lc. 2: 51;

8. kaozov Act. 15: 29 bevara sig 1. taga sig till

vara (l£ cov hör icke till dcaxrjp.. så att det be-

tyder »hvarifrån», utan »med anledning hvaraf» 1.

»i öfverensstämmelse hvarmed».

dtazt — dia xi; hvarföre? se 8id.

diazblrjpt; tHjoopat, cftépyv (zittrjpi) dispono, ställa

i sär, anordna; med. eg. anordna för sitt behof,

men Tivi ti förfoga öfver ngt till ngns bästa, i

synn. genom testamente, testamentera, beskära,

tillegna, bestämma T7jv ftaoiAsiav Lc. 22: 29; d.

Siadrjxrjv sluta 1. ingå förbund med någon Tivi

Hebr. 8: 10 1. %pfc Tiva Act. 3: 25, Hebr. 10: 16;

o dioMpzvoz Hebr. 9: 16. 17 stiftaren.

åiaTpifico, éTpi<pa (Tpiftaj, t er o, nöta) nöta, rifva,

gnida sönder; förnöta med 1. utan ypavov förnöta

1. tillbringa tiden, uppehålla sig, vistas, dröja,

stadna qvar Joh. 3: 22 al.

diaTpoy/], rjs, rj (diazpé<po) alltigenom föda, zpéfco)

lifsuppehälle, underhåll 1 Tim. 6: 8.
*

oiuoyd^o), o.oa (adydCco) genomglänsa, genomlysa;

om dagen: inbryta, randas 2 Petr. 1: 19 (det

blifvit dager).

diaoyrjC, é<r (o.oyrj) genomglänsande, genomskinlig

Cod. Sin. Apoc. 21: 21.
*

diawavTfi, e'c (8io.yo.ivto genomlysa, skina igenom,

af 8id, <pabco) genomskinlig
||
fgde Apoc. 21: 21.

*

8ia<pépco, ijveyxo. (fépco) bära igenom Mc. 11: 16,

åtskils, utbreda 1. sprida Act. 13: 49, differo;

inträns, skilja sig ifrån, vara olik, i god mening:

rJuJdaxaXoQ 11

utmärka sig, hafva företräde framför, öfverträffa

zivik ngn Mt. 6: 26 al.; nudev d. nihil refer t

det är ingen skillnad, gör ingen ting till saken,

qvittar lika, är likgiltigt, oddév p.oi 8. Gal. 2: 6

är mig enahanda, qvittar mig lika, ttoÅu 8. det

är mycken skillnad, kommer mycket an på, är

mycket angeläget, maktpåliggande; zä 8ia<pépovza

Rom. 2: 18, Phil. 1: 10 det utmärkta, förträff-

liga; pass. drifvas hit och dit Act. 27: 27.

diofeöyco, étpoyov (<pe'jyco) eg. fly 1. komma ige-

nom, undfly, undkomma Act. 27: 42.

8ia<prjpiZco, iaa; lotirjv ((fijp.Tj) gejiom rykte utsprida,

berykta Mt. 9: 31 al.

8ca<f/isipw. é<fdeipa-, ép&appcu, t(pijdpt]v (<pfteipco)

genom- 1. söndernöta, i grund förstöra, förderfva

Lc. 12: 33 al.; pass. förderfvas, förgås 2 Cor.

4: 16, äfn trop. 8i£<pttappévoi zbv vouv 1 Tim.

6: 5 förderfvade till sinnet (accus. för närmare

bestämning).

8ia<p9opd, äc, v
t

(fgde) förderf, undergång, förgän-

gelse, förruttnelse Act. 2: 27 al.

8id(popo<;, nv (8io.wépco) skiljaktig, åtskillig Rom.

12: 6, Hebr. 9: 10, utmärkt, förträfflig Hebr. 1:

4, 8: 6.

8ta<po?M(T(T(o, a£a (woXdaawi) alltjemt bevaka, bevara,

bibehålla, rädda Lc. 4: 10.
*

8io.yeip'i^co; iadp-qv (yeiptCa) hafva under händer,

handhafva af y^ip) idem; med. lägga hand på ngn,

afdagataga, mörda (med egen hand) Act. 5: 30,

26: 21.

8iayÅ£'jdC<u, förstärkt yAsod^co, utgrina, begabba

Act. 2: 13.
*

8iaya)pi^oj (ycopi^w) söndra, skilja; med. söndra,

skilja sig ifrån ngn urto zivoc: Lc. 9: 33.

8i8axTixt>£, i], öv (8i8daxio) skicklig att lära 1. un-

dervisa 1 Tim. 3: 2, 2 Tim. 2: 24.

8i8axT(K, ij. öv adj. vble (af 8i8do~xa>) lärd, under-

visad Tivck af ngn Joh. 6: 45, 818. åviiptonivT]^

GfHpiaz 1 Cor. 2: 13 lärde af mensklig vishet.

8i8aoxaÅia, ox, Yj (se följ.) lära, lärdom, undervis-

ning Mt. 15: 9 sozpe, läroembete Rom. 12: 7

(se der de särsk. yapiapaTo).

8i8daxaX(K. öo, o (följ.) lärare (i allmht) Mt. 8:

19 al. (om Frälsaren, s. äfn xo.t i^oyrpv kallas

b 818. Mt. 17: 24 al., äfn om Apostlarna och

Johannes döparen); den till Jud. läroståndet hö-

rande, Rabbi Lc. 2: 46 al.; skiljes ifrån dnnazo-

Åos och 7tpo<p7]Z7]s ss. den der hade gåfvan och
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det egentliga kallet att undervisa (i ett jemt fort-

gående toredraga se deremot Tzpotf^zY^).

diddoxo), >>$(o, oka; d.yHr^ (stam däm lära) doceo

lära andra, undervisa, upplysa om med 2 accus.

1. zwä Tzzpi zcvoc 1. Tivd med infln., men äfven

med dat. Apoc. 2: 14 i betyd, af råda, tillstyrka;

pass. läras, undervisas ii/ wjzcu (Xpcatip) Bph.

4: 21 i honom d. ä. ss. ehristne, med accus. rei

ss. r.anadiiaziz 2 Thess. 2: 15, få undervisningar.

diåayn, ^c, 'fj (fgde) lära, undervisning Mt. 16: 12

al; föredrag, lärosätt Mt. 7: 28 al.

dtåpaypov, ou, zö (ok, Spaypff) dubbeldrachm = ^

Jud. Sekel — 1 Rdr 18 öre Emt; detta utgjorde

den tempelskatt hvarje Israelit årligen borde er-

lägga Mt. 17: 24.
*

åiduppz, ou, <) {didupo<; adj. dubbel, subst. tvilling)

Didymus, så kallades Apost. Thomas, hvars namn

på Hebr. betyder tvilling; se 6ojp.de ; fkmr Joli.

11: 16 al.

oidcou.t, exhrso), adojxa, edajv. dar/] pro dak/j Horn.

15: 5 al.; dab-^antiat, åéåopat, sdoDfjV (stam

ddco) l:o) do gifva, skänka Mt. 4: 9 satpissime,

sdwxsv Joh. 3: 16 scil. zu> xoopip gaf 1. skänkte

verlden; ingifva ek zrjv xapdtav Hebr. 8: 10 ai.,

äfn absol. Mt. 10: 19 al. ; framräcka, öfverlemua

till bruk 1. förvaltning Mt. 16: 19 al; utgifva

edcoxev kauröv Tit. 2: 14 scil. sk rov ädvazov,

vi) dtdtiuevov Le. 22: 19 s. är i begrepp att ut-

gifvas scil. sk rov ddvaxov; lägga cva dwast

/.. v. A. Apoe. 8: 3 på det han skulle lägga dem

(rökverken) till de heligas böner (dessa böner ut-

gjorde den på altaret brinnande lågan — han

skulle genom rökverkens ditläggande föröka styr-

kan oeh värman af bönerna). 2:o) ed o, gifva

ifrån sig tpcovrpj 1 Cor. Ii: 7. 8 ett ljud, äfven

(psyyoz ljus, bszov regn; återgifva xapntiv Mt.

13: 8, Me. 4: 7. 8 bära frukt. 3:o) öfverlåta,

uppdraga, tillåta, medgifva Mt. 20: 23 al., åé-

dozat uvi Mt. 13: 11 al. det är ngn niedgifvet,

förlänadt, beskärdt. — Särskilda talesätt: d. yvw-

ufjv 1 Cor. 7: 25, 2 Cor. 8: 10 meddela sin åsigt

(se äfven rvdttaf), d. råitpv Le. 14: 9 al. lemna

rum åt ngn (se zo-nz), d. épyatrtav Lc. 12: 58

(se spyaata), d. Ådyov (se Myc^ d. åpyéptov

s~\ Tr
t
v zpd.-sZav (se rpd.-eZa), d. kaurhv sk

zdrzov zivd Act. 19: 31 In gifva sig till ett ställe.

dtsystpo), ijsipu; r,yénhrjV (sys:poj) uppväcka (ur

sömn Me. 4: 38), äfn i andlig mening: uppväcka,

upplifva 2 Petr. 1: 13 sv b-opv^asi genom cr-

ijitJu/.aircttiz

iuran, äfn 3: 1 ;
pass. uppväckas, uppvakna d~n

zo rj urrvou Mt. 1: 24, äfn absol. Mc. 4: 59; om
liafvet: uppväckas, uppröras Joh. 6: 18.

f disvH')usop.a.i, förstärkt év&upéopat, från alla sidor

öfverväga, begrunda, auställa betraktelser Ttepi zi-

vik
||

Act. 10: 19. O
die$éftyofiai, ijÅHov (dtd. é^épyopac) komma ut 1.

fram igenom (det pålagda riset) Act. 28: 3.

dcé^ooo'. ou, Yj (dtd. sg, ndtk) utgång igenom, ge-

nomgång; plur. d. T(öv bdcbv gatornas utgångar

1. mynningar, gatumynuingar (der flera gator mö-

tas), korsvägar, vägskäl Mt. 22: 9. ~*
.

ötspn.YjVS^zrfi, ou, b (följ.) utläggare. uttydare, tolk

1 Cor. 14: 28. Ö
despprjveuto (kpprpvEUto) uttyda, förklara, utlägga Lc.

24: 27 al.

diipyofw.u sksuaopat, sXr.hjHa. fjXflav (spyopac)

komma 1. gå igenom dtd ztvoz Mt. 12: 43 al.,

gå fram sxsivr^ (äfn dt' éxsivTjs) scil. !ido rj deu

vägen 1. der, gå fram 1. omkring abs. Act. 8: 40,

al.; gå, vandra, draga igenom med accus. Lc. 19:

1 al., robs o'jpavo>k Hebr. 4: 14 (se obpavos), rijv

<puy{}V Lc. 2: 35 genomtränga din själ; fara öfver

(neml. hafvet) till andra stranden Mc. 4: 35, Lc.

8: 32, färdas 1. gå fram scoz zi',<k Lc. 2: 15 al.,

tränga fram 1. utbreda sig Horn. 5: 12, äfn om

rykte Lc. 5: 15 sprida sig; dessutom märkes d.

sv zim Act. 20: 25 uppträda ibland några.

dispwzd(o. r
t
aa (spcozdo)) genuin- 1. vitfråga, efter-

fråga, genom frågor fä veta 1. reda på, söka upp

Act. 10: 17.
*

deszr^, é: (3k, szoz) tvåårig; urzb Astmuc scil.

izaidtk Mt. 2: 16.
*

f deszia, a~, v, (fgde) en tidrymd af 2 år, 2 års

tid, 2 år Act. 24: 27, 28: 30.

dirpysop.au rjaopat, r^darpj (^yéoimi gå förut, an-

föra, föra) genomföra, genomgå, berätta, förtälja

Me. 5: 16 al: framställa, skildra Act. 8: 33 (se

ysvsd).

driyqatz, swc. r
t

(fgde) eg. genomgående, berättelse.

framställning Lc. 1: 1.

dirp,sxYp;, éc ('IvsxYpz af obrukl. stam svsxw. svsy-

xscv aor. 2 till <sép(o — förhåller sig dertill som

lat us bred, \id till fero) oafbrutet fortlöpande;

ncutr. sk T<i d. Hebr. 7: 3 "/. i det beständiga,

för beständigt 1. evigt.

diHtUuo-ao:. nv. (di:, fhliaffffä) bi in a ris, emellan

2:iie haf, pä 2 sidor sköljd af hafvet. ziknc d.
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landtunga, näs; tages äfn för sandbank, ref Act.

27: 41.
*

duxvéntw.i (cxuéopac, Ixco, yjxco) genomkomma, -gå,

-tränga Hebr. 4: 12 ordet genomtränger ända till

sönderdelande af själen och anden o. s. v. (icke

så att det skiljer själen ifrån anden o. s. v., utan

att det sönderdelar bvardera för sig) — det trän-

ger först sönderdelande in i själen, den lägre när-

mast åt naturen vända sidan af den inre menni-

skan, sedan i anden, den högre rent andliga sidan

deraf, det intränger vidare i lederna och fognin-

garna liksom i märgen af den inre menniskan i

alla hennes inre lifs rörelser, liksom i den inner-

sta kärnan af hennes lif.

duar/jfu, éaxrioa, éerrnv (Sed, larrjpi) ställa från

hvarandra 1. åtslcils, åtskilja flpn.yb 8caaz'/jaavze<;

Act. 27: 28 skenbart inträns, genom ellips af

kaoroåc, då de skiljt sig ett litet stycke, då de

voro på ett kort afståud (ifrån det förra stället)

= på ett kort afstånd derifrån; i de inträns, temp.

ställa sig 1, stå ifrån hvarandra 1. åtslcils, skilja

sig åt, skilja sig ifrån å~o zivos Lc. 24: 51, vara

på afstånd, emellan, (om tid) förflyta Lc. 22: 59.

oiiayopc^opai (layjpcCopai jag visar mig stark, loyo-

poz) stödja sig på ngt, stå på sig, fast och be-

stämdt påstå 1. försäkra med Asyojv Lc. 22: 59,

äfn utan Act. 12: 15 (15: 2 hör till sämre edi-

tioner).

f Sixaioxpima, «c, ^ (följ., xpems) domsrättvisa,

rättvis dom Rom 2: 3 (se änoxaÅvduz).
*

oixaios, cc, ov (pixrf) som är sådan s. han bör vara,

rätt, rättvis t. ex. 1 Joh. 1: 9 (Gud kallas så,

emedan han icke fordrar ny betalning för syn-

derna, utan år fullkomligt tillfredsställd med den

en gång erlagda lösepenningen, Christi blod), rätt-

skaffens (s. icke gör sin nästa ngn orätt — Zät<K

s. icke gör ngt, hgm han orenar sig i Guds ögon)

Mt. 1: 19 al. (äfn from, mild), rättfärdig Rom.

3: 26 (om Gud), 1 Joh. 2: 1 al. (om Christus);

billig, skälig dixaiov rjjoup.ru 2 Petr. 1: 13 jag-

håller det för rätt och billigt; dixaiov Eph. 6: 1

som det bör vara, enligt Guds lag; 8'ixatoz ei ozi

.Apoc. 16; 5 det är rättvist att du (profangrek.

construetion); o dixaux; ex mrrzeax: Qrjaexat Rom.

1: 17, Gal. 3: 11, Hebr. 10: 38 kan öfversättas

på 3 sätt: a) den af 1. genom tron rättfärdige

skall lefva (njuta det Messiauska lifvet); b) den

rättfärdige skall lefva af sin tro (qsi fide vesci);

c) den rättfärdige skall lefva af sin tro (icke af
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gerningar; så Luther) det första trol. rättast på

de 2 första ställena, det andra på tredje stället.

— Anm. Ordet har ofta betydelse af egenrättfär-

dig i synn. i Frälsarens tal ss. Mt. 9: 13 sa>pe.

dtzaioaovTj, '^c, "fj (fgde) quidquid fieri par est,

det som bör vara, rätthet, det rätta Mt. 3: 15,

rättvisa Act. 17: 31, rättfärdighet tages både subj.

ss. egenskap och obj. ss. det handlade, gjorda —
fkmr i 3:ne betydelser: l:o) Guds rättfärdighet,

ss. från Gud utgående Rom. 1: 17 al. 2;o) Christi

rättfärdighet = syndlöshet, laguppfyllnad (s. till-

räknas oss genom tron) Mt. 5: 6 al. — 3:o)

mskns rättfärdighet a) den naturliga menniskans

Rom. 10: 3 al. ; b) den pånyttfödda a) éx 1. åta

TiiazztOs = trosrättfärdigliet Rom. 9: 30 al., äfn

2 Petr. 2: 5; /?) ss. följd af denna, gerningarnes

1. lefvernets rättfärdighet, rättskaffenshet, helig van-

del ss. 1 Petr. 2: 24, 2 Petr. 3: 13 (ett den gu-

domliga viljan fullkomligt motsvarande heligt för-

hållande), Tzotélv o. Mt. 6: 1, 1 Joh. 2: 29 göra

rättfärdighet, föra en helig vandel, xazepya^eadat

o. Jac. 1: 20 åstadkomma rättskaffenshet, helig

vandel, christlig verksamhet, kärleksverk. — Dess-

utom märkas voptos åcxacoa>jur^ Rom. 9: 31 den

rättfärdighet lofvande lagen, den rättfärdigande

lagen, Å''iyo<: åixrunaövrfi Hebr. 5: 13 eg. rätt-

hets tal (att inan talar rätt, hvilket ett spädt barn

ännu icke kan), tal 1. lära om rättfärdighet.

åtxauho, coaoj, cocra: codr/ffopat, topai. löHrpj (se

fgde) förklara ngn för dcxacoc rättfärdig, rättfär-

diga i juridisk och andlig mening ss. då Gud för-

klarar de troende för oskyldiga 1. rättfärdiga Rom.

3: 26 al., men äfn om mskrs omdömen om Gud

Rom. 3: 4; frikänna, befria ana xtvo<: Mt. 11: 19,

Lc. 7: 35 (se aoaca), deremot Rom. 6: 7 fri-

kännas, frikallas från syndens välde (jfr äfn Act.

13: 39), ex tiwk Mt. 12: 37 till följe af; o. rm
&£Öv Lc. 7: 29 erkänna Gud för den han är, låta

honom vederfaras rättvisa, gifva honom rätt —
lyda hans vilja 1. beslut )( dMstslv ZYjV pooXriV

zob GeoT) Le. 7: 30; éåixauodrj 1 Tim. 3: 16

han blef bevisad ss. den han var till sitt väsende,

alltså: han blef i sin gudomliga herrlighet bevi-

sad (ss. Guds son). Anm. De 2:ne ställena oixcu-

auzat Tttazst vopou Rom. 3: 28 och 8t-

xruouza; If B/rfyaiv phvov Jac. 2: 24 och

i allmht Pauli och Jacobi lära om tron och ger-

ningarna kunna ganska väl stå tillsamman. Paulus

menar, att gerningarna icke utgöra någon förtje-
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nande orsak till rättfärdiggörelsen, ty »af nåden

ären J frälste genom trona o. s. v.» Eph. 2: 8;

Jaeobus, att icke tron allena, neral. tron utan ger-

ningar s. är död. utan den i gerningar verksamma

och lefvande tron rättfärdiggör.

dixauopa, aznz, to (fgde) det rätt gjorda, rättvis

handling, rättskaffenshet Apoc. 19: 8, det'/ö'r rätt

förklarade, rättfärdiggörelse- eller frikännelsedom

Rom. 5: 16. 18, i allmht dom, utslag Apoc. 15: 4;

den rätt som lagen fordrar, o. roa vöpoo Rom.

2: 26, 8: 4 lagens fordran, fordring, stadga, xh

å. rou Osoij Rom. 1: 32 det s. Gud ss. lagstif-

tare och domare har förordnat, Guds stadga 1.

förordning (neml. samvetslagen), d. Åarpstac Hebr.

9: 1 gudstjenststadga, stadga för den yttre guds-

tjensten, d. aapxoz Hebr. 9: 10 köttets stadga =
ceremoniallagen

.

dixaiax:, adv. (af dixaios) rättvisligen, med rätta Lc.

23: 41, rättsligt (ss. sig bör) 1 Cor. 15: 34, rätt-

färdigt 1. rätt 1 Petr. 2: 23, rättrådigt 1. rätt-

skaffens 1 Thess. 2: 10, Tit. 2: 12 (afser förhål-

landet mot nästan).

dtxatcoaiz, £ft>c, rj (dixatöco) rättfärdigande, rättfär-

diggörelse Rom. 4: 25, 5: 18.

dixaaTrjT, ou, o (dixäCio dömma) domare Lc. 12: 14,

Act. 7: 27. 35; skiljes i allmht från xpiTrjt: så-

lunda, att dixaoTr^ afgör juridiskt efter lag och

rätt, xpixrjs åter i alla öfriga lefnadsförhållanden

efter billighet och sundt menniskoförstånd; se dock

xpixrfi.

dtxrj, </}<:, r) sed, bruk, det häfdvunna, sedvanliga,

rätt, rättvisa Act. 28: 4 (personificerad ss. rätt-

visans gudinna, Nemesis); rättssak, rättegångsmål,

process, rättegång Act. 25: 15; rätt- 1. lagskip-

ning, laga dom, skadeersättning, plikt, straff 2

Thess. 1: 9, Jud. 7.

åtXTUOU, ou, to (dtxeiv kasta) kastning 1. utläggning,

det utlagda, nät, i synn. fisknät Mt. 4: 20 al.

t oiXoyoz, ov (dtc, Ådyoc) tvetalig, med 2 tungor i

munnen 1 Tim. 3: 8.

nid — di' o, hvarföre, derföre Mt. 27: 8 al.

dtodsöco, cödsoaa (ddeuco) resa 1. färdas 1. gå ige-

nom rcohv Act. 17: 1, äfn draga omkring absol.

Lc. 8: 1.

Jiovuatoc;, <>•), 6 Dioiiysius, en Areopagit, hkn af

Paulus blef omvänd till christcndomen Act. 17: 34.

Enligt Eusebius förestod han församlingen i Athen

ss. biskop och skall äfven der hafva lidit martyr-

iil~/.6li)

döden. De under hans namn utkomna skrifter

äro bevisligen oäkta.

diöxtp ~ di' d~ep == oco hvarföre, derföre, alltså

1 Cor. 8: 13 al.

dtoizzzr^, ic, i profangrek. vanligen oiittst^c (Zvjz,

genit. äi(K och Tlctttco) fallen från Zeus d. ä. him-

len; neutr. sal. ayaXpa Act. 19: 13 från himlen

fallen bild (af ebenholz 1. vinträ); andra städer

hade äfn dylika föregifna fr. himlen fallna bilder,

ss. Tröja sitt Palladium. — Se vidare "Eipsooi;.
'

diopHcopa. utoZi tö (diopudco. se följ.) Act. 24: 3

|

xaTopttcopa, likt se.

OioptteomG, £Wf, r) (diopijdoj uppresa, upprätta, för-

bättra af dpddco, af öpftdc) upprättning, istånd-

sättning, förbättring; xaipöc diophcöazto' Hebr.

9: 10 förbättringens tid d. ä. den Messianska

tiden, då en sannskyldig förbättring (rening) skulle

inträda.

diopuaaco; topåyrjV (dpuooco) genomgräfva scil. TTjv

olxiav huset, bryta sig in, råna Mt. 6: 19 al.

Jtdcxoopoi, cou, oi (Jtb<z xoupoi Zeus' gossar 1. sö-

ner, med Leda) Dioskurerna, Castor och Pollux.

voro tvillingar. De anropades i synn. af Grek.

och Rom. sjöfolk ss. skyddsgudar i sjönöd och

dyrkades genom offer. Tvillingsstjernan på him-

len tillskrefs redan i äldsta tider räddande kraft,

och derföre kallades Dioskurerna ocot^ozz (räd-

dare). De under storm pä masttopparne stundom

befintliga lågor (St. Elmseldar) ans^gos ss. tecken

till dessa gudars närvaro. Deras bilder begagnades

ofta ss. skeppstecken och voro dertill mycket pas-

sande, emedan de dyrkades ss. upcoyovrvjTai (som

bistå sjöfarande) Act. 28: 11.

dioTi = di' oti — dia touto oti propterea quod,

derföre att, emedan, förty, ty Le. 1: 13 al. : an-

ses ock understundom stå för dia to 7jto. dock

utan skäl, enär diö merändels står i nyare edi-

tioner i stället ss. 1 Thess. 2: 18.

JtoTpec^c. éoc, ö (grek., Zeusfödd) Diotrephes, en

äregirig partichef inom församlingen, vunnen af

irrlärarne att motarbeta de ehristna missionärerna

och att ur församlingens gemenskap utesluta dem,

som togo emot dem 3 Joh. 9.

dirzXöoz. 7]. »v contr. o5c> ^. f>UV duplex, t v:\fal-

dig, dubbel 1 Tim. 5: 17, Apoe, 18: 6; compar.

di~/.oTspov Mt. 23: 15 (neutr. ss. adv.) dubbelt

mera, i dubbelt större 1. högre grad.

(h~)jHo. oxra (fgde) fördubbla, tu di—)//. Apoe. 18: (>



eg. fördubblen det dubbla, gifven dubbelt, i dub-

belt mått.

dfe, adv. numer, (duo) liks. 8u'k, bis, 2 gånger Mc.

14: 30 al; xai «wf xa\ 8t<; Phil. 4: 16, 1 Thess.

2: 18 så väl en gång som två gånger (utmärker

bestämdt 2 ggr, och icke obestämdt: några gån-

ger); dubbelt, i dubbelt afseende 8h dnodavåvza

Jud. 12 (emedan de icke blott mistat sina löf,

utan äfven äro utan frukt — andra, emedan de

icke blott äro utan frukt, utan verkligen utdöda,

förtorkade).

f 8cspuptd.£, ddns, yj (<%r, popids) ett antal af 2

myriader; 8. pupcd/uov Apoc. 9: 16 2 myr. my-

riader = 200,000,000; i andra editioner står 8uo

pupcdåes puptdocov.
*

diavdQco, aaa (8t<;) tveka, tvifla, vara tveksam, tvif-

velaktig, oviss Mt. 14: 31, 28: 17.

8'iazopoz, ov (<%", azbpa) med dubbel mynning 1.

öppning, tveeggad (om svärd) Hebr. 4: 12 al.

8tsyihot, ai, a (<%r, yihoi) tvåtusende Mc. 5: 13. s

deuÅé^to (8cd, bÅt&o rena, rensa från dvägg 1'Åus,

per metathesin, sila; andra från uÅ7j) genomrensa,

klara, sila Mt. 23: 24.
*

Styd^co, aaa (8iya, tvefaldt, i 2 delar af des) tu-

dela, skilja, söndra Mt. 10: 35.

Styoazaaia, aq, f] (8cya se fgde, azdais) söndring,

oenighet, tvedrägt Rom. 16: 17 al.

8iyozopsto, r)aoj (8'rya se dcydCio, zspvco rézopa

skära) skära i tu, sönderskära, afskilja; utmärker

Mt. 24: 51, Lc. 12: 46 antingen ett visst döds-

straff (söndersågning), eller i allmht ett grymt.

åtfidco, -fjaco, rjaa (följ.) törsta Mt. 25: 35 al.; trop.

törsta, häftigt längta efter ngt u Mt. 5: 6; fkmr

äfven absol. om törst efter lifsens vatten Joh. 4:

14 al.

8i(po<;, eoc, ro = profangr. Sitpa, törst 2 Cor. 11: 27.
*

8ct/>uyoc, ov (8t<:, <fioyy/) tvehågse, dubbelhjertad, van-

kelmodig Jac. 1: 8 (som väl synes hoppas allt af

Gud, emedan han beder, och dock hoppas ingen-

ting af honom, emedan han tvinar), 4: 8 (som

delat sina hjertan emellan Gud och mammon 1.

verlden tvärtemot Frälsarens förmaning Mt. 6: 24).

8uoyp.6<;, oo, o (se följ.) förföljelse Mt. 13: 21 al.

Sicoxztjs, ou, 6 (följ.) förföljare 1 Tim. 1: 13.
*

8cd)X(o, d)t-(o, a>$a; ojyör)aopai (af 8ia> frukta, sky,

fly hf perf. 2 8é8ca s. hör till 8siSco i. (pofiéo-

pai) förfölja, efterjaga, jaga Mt. 5: 11 sapissime;

äfven i god mening: efterfölja, löpa, ila, trakta,

sträfva efter, »jaga 1. fara efter» re 1.' absol., egentl.

Melandor, Grek. Lex. t. N. T.
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och trop. Lc. 17: 23 al.; "va zo~> azaopw zou

XoT> prj Suöxcovzai Gal. 6: 12 »på det att de

icke må ådraga sig någon förföljelse för Ghristi

kors' skull») (hkn de skulle ådraga sig . från Ju-

darnes sida, om de förenade predikan om Christi

kors med förkastande af omskärelsen, hvaremot

de derigenom att de påyrkade omskärelsen skulle

afväpna Judarnes lagifver).

86yp.a, azos, zo (8oxsco) det beslutade, beslut, för-

ordning, påbud, edict Lc. 2: 1, Act. 17: 7; 8.

xpcvstv Act. 16: 4 fatta beslut; 6 vöpoz zmv sv-

zoXcov sv 8öypaai Eph. 2: 15 (se vöpoq,), zb ysi-

poypacpov zois 8. Col. 2: 14 (se ysipoypafov).

8oypazt^co (fgde) fastställa ett beslut, besluta, be-

falla, påbjuda, decretera; pass. befallas Col. 2: 20

hvarföre påbjuder man eder?
*

8oxsco, s8o$a (Ssyopai) antaga, förmoda, mena, tro,

hålla före Mt. 6: 7 scepissime, p:q 86£yzs Åsysiv

sv kauzots Mt. 3: 9 tron icke att J fån tänka

1. tilltron eder icke att tänka, noaw 8oxstzs x.

z. Å. Hebr. 10: 29 (der står 8oxslze liks. i pa-

renthes) huru mycket, tron J 1. menen J o. s, v.;

tilltro 1. inbilla sig doxw sivai ooyås 1 Cor. 3:

18 jag tror 1. inbillar mig vara vis, b 8oxä>v si-

vai zi Gal. 6: 3 den som inbillar sig vara ngt,

äfn gå och gälla för (hos andra) sivai zc Gal. 2: 6

att vara ngt = anses för ngt, Gal. 2: 9 gälla ss.

pelare, deraf ol 8oxouvzsz Gal. 2: 2 de ansedde;

framställa sig, visa sig 8oxsi zc<z nsnocttsvai Phil.

3: 4 det visar sig om någon att han förtröstar,

synas Lc. 10: 36 sape, 8oxa> spoi Act. 26: 9 al.

mihi videor jag synes 1. tycker mig; imperson.

8oxsi pot Mt. 7: 25 al. mihi videtur, mig sy-

nes, jag tycker, finner för godt, xazä zb 8oxouv

afoote Hebr. 12: 10 efter som de funno för godt,

efter deras godtfinnande; s8o$sv zoi<; dnoozöXois

sxAs^apévouq äv8pac; nsp<pai Act. 15: 22, Apost-

larne beslöto, att (de) sedan de utvalt männer

skicka dem, så äfven v. 25.

SoxtpdQo), daa>, aaa; aapai (86xipoz) pröfva, un-

dersöka (halten 1. äktheten af ngt) Lc. 14: 19,

1 Petr. 1: 7; Rom. 12: 2, 1 Cor. 3: 13 al.,

8ox. zå Ttvsupaza 1 Joh. 4: 1 pröfva andarne

(dertill var en särskild gåfva förlänad de första

christna — 8iaxpiasi<z Ttvsupdzwv 1 Cor. 12: 10),

äfven ställa på prof, försöka, fresta Hebr. 3: 9;

(ss. bepröfvadt 1. äkta) antaga, gilla Rom. 2: 18,

14: 22; akta, anse för värdig = d$iba> 1 Cor.

16: 3, hålla mödan värdt Rom. 1: 28 (icke hålla

11
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mödan värdt d. ä. försmå, förkasta); pass. aktas

1. anses värdig urea rivos 1 Thess. 2: 4.

Uttttftetoia, a<T, y (fgde) pröfning, undersökning, sv

doxipama Hebr. 3: 9
||

sdoxipaad.v ps.
'

doxipr), iyc, rj (se cMj^-Wc) prof, pröfning, bepröf-

niug 2 Cor. 8: 2; profhållning, bepröfvad beskaf-

fenhet, indoles spectata Eom. 5: 4 al, rrjv o.

rtvos yvcovai 2 Cor. 2: 9 erfara om ngn håller

profvet, 3. Qrjrslv rivos 2 Cor. 13: 3 försöka om

ngn håller profvet.

doxipiov, 00, ro (fgde) = 8oxips~tov pröfningsmedel;

men i N. T. = doxip:/] profhållning, ro doxipiov

bpwv riyc iädtecos 1 Petr. 1: 7 = bpcov f
q m-

ari<; dsdoxipaap.svyj eder (sv izotx'doi<; Tzstpaapo^)

bepröfvade och profhållande tro; äfven Jac. 1: 3

(der likväl riyc marsån; saknas hos Tischend., men

ej i God. Sin.).

doxcpoz, ov (åé%o{iai 1. doxéto) tjenlig att antaga,

antaglig, antagen, godkänd, pröfvad, bepröfvad,

profhaltig Rom. 14: 18 al., d. ysvöpsvoz Jac. 1:

12 sedan han befunnits profhaltig = hålla profvet.

oox('k, oö, tj (dsyopai) bjelke, i synn. de vågrätt

liggande (spärrar), s. bildade husets loft och baro

taket; i allmht bjelke Mt. 7: 3 ff., Lc. 6: 41 ff.,

ss. bilden af stort fel.

döXiog, a, ov (döXoq) listig, bedräglig 2 Cor. 11: 13.
'

f doXtoco, sdoXiouaav efter Alexandr. dialekten st.

sdoXloov (fgde) vara listig, slug, bedraga Eom.

3: 13.
*

döXos, ou, b (besl. med ds),oq, ro = dsXsap lock-

mat, lockbete af obrukl. dsXco) dolus eg. lock-

mat, fälla, svek, list, bedrägeri Mt. 26: 4 al.

;

oåAw xparelv Mt. 26: 4, htfiéiv 2 Cor. 12: 16

genom 1. med list bemäktiga sig, fånga, äfn sv

doXco Mc. 14: 1.

doXoco (fgde) bedraga, narra, förfalska 2 Cor. 4: 2.

Öopa, aroq, ro (dsdop.ai af dedcopt) det gifna, gåfva,

skänk Mt. 7: 11 al, Eph. 4: 8 = yapiapara.

do$a, rjs, tj (doxéco, idoga) eg. antagande: l:o) me-

ning, tanke, i synn. den mening 1. tanke, s. an-

dra hysa om oss, anseende, rykte, pris, ära Lc.

2: 24 scepe; Englasången 1. c. »ära (är 1. vare)

Gud i höjden, ty (xac) frid är på jorden, (Guds)

välbehag till menniskorna»; tj dö$a (vid doxolo-

gier) den Honom tillkom mande äran, tj d. roa

9sou Rom. 3: 23 al. den ära s. Gud gifver, bi-

fall å Guds sida; dedövac 1. douvac d. Qscp Lc.

17: 18 al. gifva Gud äran d. v. s. i allmht tänka,

tala 1. göra ngt s. länder till Guds ära (erhåller

åouXeta

vid hvarje ställe sin särskilda bestämmelse af con-

texten); vt sort dö$a tive 1 Cor. 11: 15 ngt län-

der ngn till ära 1. heder. 2:o) herrlighet, prakt

Mt. 4: 8 al, klarhet, glans, sken Act. 22: 11 al.,

majestät, herrlighet (i synn. Guds) Joh. 1: 14 al,

o. Kopior 1. blott oo~a Rom. 9: 4 HERrans herr-

lighet Din? 1122 Guds symboliskt-synliga när-

varo ss. den i öknen visade sig i eld- och moln-

stoden och i stiftshyddan ss. moln = HJ^Stt/i

ro rrjz dogrj<; 1 Petr. 4: 14 det s. tillhör herr-

ligheten, det himmelska herrlighetsväsendet, sv

do$7j 1 Cor. 15: 43 i tillstånd af herrlighet; 8o-

$ac Jud. 8 herrlighetsstrålar (s. utgå ifrån och

omgifva Gudomens majestät — härmed menas tro-

ligen) englarne (lika omgifva den Högstes thron);

d. Qsoo kallas mannen 1 Cor. 11:7, emedan han

ss. det förnämsta i skapelsen uppenbarar Guds

majestät, qvinnan åter o. åvdpo;, emedan hon är

skapad utur mannen och för mannens skull, hen-

nes tillvaro och verksamhet alltså förherrligar man-

nen ss. hennes ursprung och ändamål.

do£dC(o, daco, aaa; aapac, daS^v (fgde) eg. mena,

tro, hysa god tanke 1. mening om någon, deraf

prisa, ära, berömma (om Gud, mskr och ting)

Mt. 5: 16 al, sm rivi Lc. 2: 20 al för något;

förherrliga Joh. 7: 39 al, xac yåp oi> dsdo$a-

arac do$ri c 2 Cor. 3: 10 ty till och med

beröfvadt sin herrlighet har det förherrliga de blif-

vit i detta afseende (neml. i afs. på den Mosai-

ska dcaxovca) för den öfversvinneliga herrligheten

(neml. af den christl. dcaxovca); dsdo$aapsvoz

1 Petr. 1: 8 förherrligad, i himmelsk herrlighet

förklarad (hgm denna glädje skiljer sig från denna

verldens sinnliga och förgängliga glädje, jfr 1

Cor. 15: 43).

Aopxdc, ddos, rj (eg. gazell, antilop, så kallad för

sina sköna, lifliga ögon af dspxco se) Dorcas, en

lärjunginna i Joppe, som egentl. hette Taftidd

hkt se Act. 9: 36. 39.

doacc, stvs, rj (dedcopc) gåfva, skänk Jac. 1: 17, ut-

gift Phil. 4: 15 å. xac Åtffas utgift och inkomst

se Xoy<K>

f dbrrjg, oo, b (se fgde) gifvare 2 Cor. 9: 7.

dooXaycoysco {dooXartoyöz s. förer i slafvcri af dou-

Åoz, äyco) föra 1. bringa- i slafvcri, föra 1. släpa

med sig ss. slaf 1 Cor. 9: 27.

douXsca, ac, r) (följ.) slafveri, träldom; r.vsopa don-

Xsca? Rom. 8: 15 en träldoms-anda d. ä. en anda
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s. försatte eder i ett träldo rasförhållande till Gud,

8. fdopat; Rom. 8: 21 den i förderfvet bestå-

ende träldom, sfc d. yevvmaa Gal. 4: 24 s. föder

till träldom d. ä. försätter i slafveri (neml. dgm

att de underkastas Mos. lagen), 'Coybv 8ouXeia<;

Gal. 5: 1 träldomsok (förut hade de varit i he-

dendomens ok, nu voro de nära deran att hållas

i Judendomens ok, GTocyzla zou xåapou Gal. 4: 3),

ivoyoc 8ouXeia<; Hebr. 2: 15 underkastade (djef-

vulens) slafveri.

åouÅeuoj, euxa, eoaa (se följ.) vara slaf, tjenare,

tjena nw Mt. 6: 24 al., vara slaf Gal. 4: 25

(under lagen), skicka sig efter töj xaipaj Rom.

12: 11 efter tiden, tempori servire
||

xupicp

God. Sin.

8oi)Xr>, 7)<;, r) (eg. femin. af följ.) slafvinna, tjena-

rinna Lc. 1: 38 si HERrans tjenarinna = jag-

ar undergifven HERrans (Guds) vilja, fkmr äfven

Lc. 1: 48, Act. 2: 18.

douXoc;, 7], ov (déco) eg. bunden, tjenande Rom.

6: 19. t

douÅoz, oi>, o (eg. mascul. af fgde) bunden ( )( éXeu-

itspog) slaf, träl 1 Cor. 7: 21 al. ( )( xupcog,

deonörrjs) tjenare Mt. 13: 27 al., förenas med

genitiv, dsou, XpiöTou, äfvens. med riyc äpap-

' ua<z, r^c fdopas.

douXoco, coaco, lögo.; (opai, w&rjv (fgde) göra till

slaf, försätta i slafveri Act. 7: 6, trop. eauTÖv

rtvt 1 Cor. 9: 19 göra sig beroende af ngn, lämpa

sig efter ngn; pass. göras till slaf, blifva 1. vara

slaf Ttvt 2 Petr. 2: 19, slafva, vara bunden 1 Cor.

7: 15 (sv roTc Toiooxoiq under sådana omstän-

digheter), 8. Tive Rom. 6: 18 komma i ngns tjenst

(om sedlig nödvändighet), äfn v. 22; 8s8. divep

iroXXip Tit. 2: 3 förslafvade under, begifna på

mycket vin 1. dryckenskap (== diva) ti. npocéyov-

rec 1 Tim. 3: 8).

å°X'hi V^i V (8éyop.ai) eg. emottagning, välfägnad,

gästabud Lc. 5: 29, 14: 13.

dpdxuiv, ovtoz, 6 (oépxopai, idpaxov se, i synn.

skarpt, fruktansvärdt) drake, en stor orm (ett fa-

beldjur, liksom vår lindorm) Apoc. 12: 3 al. (der-

med betecknas 1. c. en mot Guds rike fiendtlig

veiidsmakt, isynn. Rom; de 7 hufvuden häntyda

på den andliga makten, de 10 hornen på den

verldsliga och de 7 kronorna på hierarchien).

8pdaaopai (samstam. med opdeo göra, handla) eg.

gripa, fatta, ertappa, fånga 1 Cor. 3: 19; seder-

mera sammanfatta så mycket som möjligt med
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handen, hvaraf 8pd£, dpaxiK en handfull, mani-

pulus och följ. ord.

8payp:rj, ijs,
s
fj (fgde) eg. så mycket man kan fatta

med fingrarne 1. handen = dpayp.cz, drachma,

drachm, denarius, så väl en vigt, som ett mynt

— 6 dftoloi (10 öre) d. ä. = 60 öre Rmt, var

vanligen af silfver; en guld-drachm = 10 silfver-

drachmer; fkmr Lc. 15: 8. 9.

åpspco 1. 8papa>, obrukl. stam, se zpéya>.

dpénavov, ou, to (dpénco skära) skära, lie Mc. 4: 29;

Apoc. 14: 4—16 (jfr Joel 3: 13, Mt. 13: 37—43)
har afseende på de goda, men 14: 17— 19 (jfr

Es. 63: 3, Jerem. 49: 9, Joel 3: 13) på de onda.

dpopoc, oo, o (zpéyo), oéopopa) lopp, löpande, kapp-

löpning, tov 8. TSTsXexa 2 Tim. 4: 7 jag har full-

ändat 1. slutat kapplöpningen (metaphor. om lef-

nadslopp 1. -bana), äfn Act. 13: 25, 20: 24 (me-

taphor. om embetsverksamhet); brukas hos profan-

grek, äfn om kapplöpnings-, rännare-, vädjobana:

Anm. Kämpaöfningame 1. -lekarne, äywvez yo-

pvixöc, voro hos grekerna 5 (hf névTadX.ov, quin-

quertium, femkamp af xevTe och åd-Xos kamp)

l:o) dpopoz kapplöpning; 2:o) d.X.pa. hoppning;

3:o) 8'iaxo; kastskifva; 4:o) 7iuyp'f] boxning; 5:o)

Tzd.Xf] brottning.

ApoomXXa, 77c, f] Drusilla, dotter af Herodes Agrippa

I och Cypros, och syster till Agrippa II. Hon var

i början förlofvad med prinsen af Comagene An-

tiochus Epiphanes, men då han icke ville låta om-

skära sig, gifte hon sig med Azizus, furste af

Emesa; dock snart lät Rom. procuratorn Felix

genom en judisk trollkarl Simon erbjuda henne

äktenskap och fick henne till maka. Hon födde

honom en son Agrippa, hvilken vid ett utbrott

af Yesuvius omkom jemte modren; fkmr Act.

24: 24.
1

duvapac, åuvfjaopac, é- och ijdovfjdrjV (duco, oövoj)

eg. ikläda sig, åtaga sig, se sig god till, gå ut

med, kunna, förmå, vara i stånd Mt. 3: 9 swpis-

sime, med och utan infin., 00 8. p'q med infin.

Act. 4: 20, non possum non jag kan icke an-

nat än, kan icke låta bli att.

dövapts, ewf, ij (fgde) förmåga, makt, myndighet,

kraft Mt. 22: 29 smpissime; 8. 6eou Mt. 1. c,

äfn Rom. 1: 16 (genit. subj.) en från Gud utgå-

ende kraft, ev duvdpst 1 Cor. 15: 43 i tillstånd

af kraft, äfn Rom. 1: 4 kraftigt, év Ttota dpydp.se

Act. 4: 7 genom hvad för en kraft (s. stått eder

till buds), andra: med hvad myndighet, abv 8.
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1 Cor. 5: 4 med myndighet, xarå 86vaptv Mt.

25: 15 a/, efter förmåga, Ttapå Suvaptv 2 Cor.

8: 3 och unep 8. 2 Cor. 1: 8 öfver förmåga;

skicklighet, färdighet (förmåga så i kroppsligt s.

andligt hänseende) ss. Mt. 25: 15 förmåga (att

ändamålsenligt förfara med de anförtrodda pun-

den), handlingskraft L duglighet 1 Cor. 4: 19. 20

(att befrämja Christi rike); betydelse, vis 1 Cor.

14: 11; plur. storverk, underverk Mt. 7: 22 al.,

äfn himlamakter, englar (Rom. 8: 38?), 1 Petr.

3: 22, äfn i singul. Eph. 1: 21.

f dova/mött) (fgde) göra kraftig, stark, mäktig; pass.

blifva kraftig, stark Gol. 1: 11.

8uvdarr]s, ou, 6 (åovapat) maktegande, stor 1. mäk-

tig man i staten, herrskare, konung Le. 1: 52,

äfn brukadt om Gud 1 Tim. 6: 15; Act. 8: 27

hörer ordet trol. ss. adj. till eovooyoz.

f 8uvaré(0 (följ.) vara mäktig, i stånd 2 Cor. 13: 3,

äfn
|]
8'jvaxöq kart Rom. 14: 4.

8uvaT<K, ?), öv adj. vble (af 86vap.ai) som kan ngt,

är i stånd, mäktig, skicklig Lc. 14: 31 al., b 8u-

varåt; (om Gud) Lc. 1: 49 den mäktige, oi 8o-

varot Act. 25: 5 de mäktige, inflytelserike, ro

Sovaröv Rom. 9: 22 = rj dövapic makt, 8war<K

ev rdi<z ypa.<pai<; Act. 18: 24 skriftkunnig d. ä.

som hade synnerlig förmåga att inse, utlägga och

använda skrifterna (G. T:s); som kan ske, möjlig,

görlig rtvi för ngn Mc. 9: 23 al., äfn Ttapd rtvt

Mt. 19: 26 al., el duvaröv si fieri potest Mt.

24: 24 al.

8uva> (86co) sjunka, gå ned (om solen) Lc. 4: 40.
4
-

8uo, 8uo~iv 1. duot duo, två, tu Mt. 8.: 28 scepis-

sime, ek 86o Mt. 27: 51, Mc. 15: 38 i tu, dun

Twec Lc. 7: 19, Act. 23: 23 två stycken, 86o 8.

Mc. 6: 7 två och två, två i sender = avd 8.

b i n i Lc. 9: 3, 10: 1, och xard 8. 1 Cor. 14: 27

två hvarje gång (vid hvarje sammankomst), 86o

v] rpek Mt. 18: 20, Joh. 2: 6, 1 Cor. 14: 29

två eller tre (bestämdt — andra: obestämdt för

några).

8oc, oskilj, partikel = miss-, svår-, illa — i sven-

skan, utmärker i allmht svårighet, besvärlighet, olä-

genhet.

f SuZjSaaraxrtK, ov (fgde, fiaaraxröz adj. vble af

ftaard&o) svårbärlig, s. svårligen kan bäras, svår

att bära Mt. 23: 4 (dock ej hos Tischend. — (Jod.

Sin. har peydÅa), Lc. 11: 46.

dosévrepia, ac, y, äfn — éptov, no, ro (rJuc, evre-

pov tarm, i synn. i plur. inelfvor af évrd?) eg.

olägenhet i inelfvorna, knipningar i magen, kolik

med stark utsot, rödsot Act. 28: 8.
*

f 8us£pp.rjvz>jms 1
ov (<Juc, épprjveorös adj. vble af

kpprjveöto) svårförklarlig, svår att förklara, ut-

tyda, utlägga Hebr. o: 11 (härom hafve vi mycket

att säga, som är svårt att med ord förtydliga 8.

Xéyeiv).

8uzxn?,nz, ov (8'j;, xoåov spis, mat) svår att gifva

mat, granntyckt på maten; sedan i allmht svår

att tillfredsställa, göra till lags, kinkig, svår Mc.

10: 24.
*

SucxöÅcoz, adv. (af fgde) svårligen, med svårighet

Mt. 19: 23 al.

SwfjlTj, iyc, '/] (8uopat, se 86a>) nedgång, solens och

stjernornas; det väderstreck, der solen går ned,

vester (blott i plur.) Mt. 8: 11 al.

dusvdrjroz, ov (oyc, voéio) svårbegriplig, svårfattlig

2 Petr. 3: 16 (neml. det i Pauli bref s. handlar

om de yttersta tingen).

dusfrjpéco (3u<;(fTjp.o<z af elakt förebud, af 8>jz, fåftf)

eg. nyttja olycksbådande, missfirmliga ord och ut-

tryck, smäda, skymfa = ftÅatrytyfiéat 1 Cor. 4: 13

)( B'J<f7jp.£CO.

8us<p7]pta, «e, "/] (fgde) smäde-, skymford, ondt rykte

2 Cor. 6: 8.
*

8uco, e8uaa, e8uv sänka; med. och aor. 2 (äfn aor. 1

Tischend.) Mc. 1: 32 = 8uva> sjunka, gå ned

(om solen).

8(o8exa (qsi Soa)8exa af 8öo, 8éxa) duodecim,

tolf Mt. 9: 20 sa>pius; oi 8d>8exa de 12 (neml.

Lärjungarne 1. Apostlarne) Mt. 26: 14 al. —
Anm. Tolftalet var för Judarne heligt för de 12

patriarcheme och stammarne.

8co8éxaros, 7], ov (fgde) den tolfte Apoc. 21: 20.

8co8exd(fuXo<;^ ov (od)8exa, wolrj) tolfstammig, af 12

stammar; neutr. ss. subst. (Israels) 12 stammar,

tolfstam Act. 26: 7.
'

dcöpa, aroc, ro {8épa> bygga) det byggda, hus, bo-

uing; sedan tak, så i N. T. Mt. 10: 27 al., ém
Scopdrcov 1. c. på taken d. ä. offentligen; taken

voro platta och begagnades till bönc- och andra

religiösa förrättningar och öfuingar Act. 10: 9,

samt att derifrån tala till folket nedanför.

Scoped, ac, t] (8a>pov) gåfva, skänk i synn. heders-

skänk; i N. T. om andliga gåfvor, uådegåfvor

Joh. 4: 10 al., 7] 8. i] sTroupdvtoz Hebr. 6: 4

den himmelska gåfvnn (saligheten af syndernas

förlåtelse i Christo); genit. rei är alltid objectivus

ss. rou nvsöparos, 8txatoai>vr^, ydptxoz.
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dcopsdv, adv. (eg. accus. af fgde) till skänks Mt.

10: 8 al., för intet, utan förtjenst 1. förskyllan

(in bonam partem) Rom. 3: 2-1, 2 Thess. 3: 8,

äfn med orätt Clf] immerito, oförskyldt (in mal.

partem) Joh. 15: 25; förgäfves, utan grund, or-

sak Gal. 2: 21.

dcopéco; fjpai, rjadfirjv (dcopov) vanl. i med. skänka

Ttvi ri ngn ngt Mt. 15: 45, äfn bör 2 Petr. 1:

3. 4 tagas i medial betydelse.

dojpypa, aroc, to (fgde) skäuk, gåfva Eom. 5: 16
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»och icke ss. genom en som syndat (scil. Ioti)

är gåfvan» (ty den liar blifvit éx koXXmv napa-

TZTiopÄTmv till åcxauopa); fkmr äfn Jac. 1: 17.

dcopov, ou, to (åcdcopc, stam doco) gåfva, skänk Mt.

2: 11, Eph. 2: 8, Apoc. 11: 10; offer, spisoffer

nn:ö Mt. 5= 23 ai. = xopfH& (janj?) Mt. 15= 5

en åt templet invigd gåfva, teinpelskänk; eftaÅov

££C Ta Stöpa. Lc. 21: 4 de hafva inkastat (neml.

sina gåfvor se v. 1) till (de i offerkistan redan

befintliga) gåfvorua.

E.

"Ea (trol. st. éo.z imperat. af édoj, låt bli! hålt!)

interjection af öfverraskning, bekymmer och ovilja

= åh, ah, ack! Mc. 1: 24, Lc. 4: 34.

édv, conj. condit. (el, av) om kanhända, så framt,

i händelse 1. förutsatt att, om (med conjunct.)

Mt. 4: 9 s&pissime, äfn med indic. 1 Joh. 5: 15;

så snart som = éneiddv 1. mav Joh. 12: 32,

14: 3, 1 Joh. 3: 2; i N. T. ofta - modaladv.

äv (hkt visar sig af dess ställning efter relativ.);

kdvT£ -édvTe Rom. 14: 8, sive -sive, det vare

sig att — eller att, äfven ensamt 2 Cor. 10: 8

= äfven om; édv p-q Mt. 5: 20 al. om 1. så

framt icke, Mc. 4: 22 scil. iva, Mt. 26: 42, Mc.

10: 30 utan att, med mindre; édv obv x. t. X.

Joh. 6: 62 är aposiopesis, scil. od touto upä<z

pdXXov axavdaXioei;

éuvnep (fgde, nép) si quidem, om annars, om blott

Hebr. 3: (6). 14, 6: 3.

éauTou, iyc, ou, plur. kauTcov, 3 pers. pronom. reflex,

(eo ctr. ou, aijTou) sig sjelf, sig Mt. 8: 22 al.;

plur. nyttjas äfn om 1 och 2 pers. Mt. 3: 9 al.

(anledningen synes vara den, att man derigenom

undvek de släpande formerna ijpcöv aÖTÖJV o. s. v.),

står äfn för dXX^tov hvarandra Mc. 20: 26 al.;

heter sammandraget auTou. Anm. I afs. på phra-

serna yivzatiai, epyeaftai, Xlyeiv év kavTW och

dyl. se verberna.

édco, édcrcö, eiaaa (besl. med typi) l:o) låta, låta

ske, tillåta, sin o Mt. 24: 43 al., odx é. förbjuda,

afhålla, hindra Lc. 4: 41 al. 2:o) låta vara Act.

5: 38, éaT£ scos toutoo Lc. 22: 51 låten (dem,

neml. s. kommo att gripa JEs.) vara ! ända hit-

intill (= stannen här med mitt försvar) !
— eller

enklare: låten det vara ända hitintill ! = stannen,

hållen upp! låta fara 1. ligga Act. 27: 40 (neml.

ankaren).

zfldop-qxovTa, numer, cardin. (ifiåopos) sjuttio Lc.

10: 1 al.; éj9d. 1. c. och v. 17 de 70 lärjungarne,

trol. i likhet med de 70 Sanhedristerne 1. de 70

äldste som Moses inrättade Num. 11: 16.

'zfidop-qxovTäxis, adv. numer, (fgde) 70 gånger Mt.

18: 22 num. certus pro incerto.
*

iftdopos, 7), ov, num. ordin, (knzd) den 7:de Joh.

4: 52 al., i] k. scil. ijpépa Hebr. 4: 4, £j3d. årtö

Ttvoq Jud. 14 den 7:de ifrån ngn (om Henoch).

'Efiép 1. 'Eftép, äfn paroxytonon, b indecl. ("1-1/ eg.

det som är på andra sidan, népav; öfvergång)

Heber, HebrEeernas stamfader; hans efterkomman-

de kallas ^2; fkmr Lc. 3: 35.
*

'Eftpacxoc, Tj, ov (se följ.) Hebräisk Lc. 23: 38 (fin-

nes ej hos Tischend., men i (hd. Sin.).

'Eftpdtoz, a, ov, nom. gentile (af 'Efiép) Hebräisk,

Hebrteer Act. 6: 1 al.; dermed menas en jude

som talar Hebräiska d. ä. Syrochaldäiska språket

)( k/JyvtGTrjS, en jude som talar Grekiska; 1. c.

utmärka orden Judechristna. — Om brefvet till

Hebraeerna se /7a5/oc.

'Efipatz, tdoc, Y], egentl. femin. patronym. af ^Eftép,

Hebers dotter, en Hebneerinna ; sedan och i N. T.

adj. Hebräisk Act. 21: 40 al.

'E/9pa'i<TTc, adv. (af kfipat^co tala o. s. v. hebräiska)

på hebräiska Joh. 5: 2 al.

éyyc^co, uo, exa, taa (éyyiJz) egentl. närma, föra 1.

bringa nära; oftare och i N. T. närma sig, komma
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1. vara nära, nalkas absol. Mt. 3: 2 scepe, äfven

med els, ém' och [té%(H, och med ctow. ss. éyy.

rep 0ew (Mt. 15: 8) Hebr. 7: 19, Jac. 4: 8 nal-

kas Gud, träda i gemenskap med Honom.

bfypåaco; yiypafj.fj.ai (év, ypdcpco) ingrafva 1. -rista,

inskrifva, an- 1. uppteckna Lc. 10: 20 ev TM;

éittaToXrj éyyp. 2 Cor. 3: 2. 3 év ralq xapoiais

»vårt bref ären J, inskrifvet i våra hjertan, kändt

och läst af alla mskr, då det är tydligt 1. uppen-

bart (för hvar och en) att J ären Christi bref för-

fattadt af oss, inskrifvet icke med bläck, utan

med lefvande Guds ande, icke i taflor af sten utan

i hjertetaflor af kött», se vidare åcaxovéco.

eyyunq, ov (éyyurj borgen genom en i handen —
év, yulov — lemnad pant) s. går i borgen, borges-

1. löftesman Hebr. 7: 22.
*

éyyus, adv. (év, yulov lem, hand) till hands, för

handen, nära rtvos och TM — a) om tid Mt. 24:

32 al.; b) om rum Lc. 19: 11 al.; ol éyyus scil.

ovte<; Eph. 2: 17 Judarne )( ol paxpav hednin-

garne, jfr ock Eph. 2: 13; compar. éyyurepov

Rom. 13: 11 vjpcov närmare oss. — Anm. I pro-

fangrek, nyttjas compar. äfn ss. adj. -epos, «, ov.

éyyurepov, adv. comparat. af fgde, hkt se.

éyeipco, éyepco, ijyecpa; (rjyeipäfirjv); éyepöqoopai,

éyvjyeppat, fyyépftvjv väcka, uppväcka ur sömnen

Mt. 8: 25, Act. 12: 7, döda vexpovz (Mt. 10: 8)

Joh. 5: 21 al., från de döda éx vexpcov Joh. 12:

1 al.; uppresa (ngn s. sitter 1. ligger) Mc. 1: 31

al., från sjuksängen Jac. 5: 15, upprätta Lc. 1:

69; upphjelpa 1. -lyfta I. -draga Mt. 12: 11; upp-

föra, uppbygga Joh. 2: 19. 20; upphöja (på thro-

nen) Act. 13: 22; låta framstå, uppkomma, födas

Mt. 3: 9, Lc. 3: 8; — pass - väckas, vakna Mt.

2: 13 al.; uppstå från sitt läger 1. sjuksängen

Mt. 8: 15 al, från de döda abs. Mt. 11: 5 al,

éx vexpcov Mt. 6: 14 al, åizb rcov vexpcov Mt.

14: 2 al.; uppstiga Mt. 8: 25 al, Act. 9: 8 ånb

rrjs yyjs; uppresa sig éni riva Mt. 24: 7 al.

;

framstå, uppträda Mt. 11: 11 al, äfven act. els

ro fdaov Mc. 3: 3 kom 1. träd fram. — Anm.

Aor. 1 med. nyttjas blott i imperat. och det i

äldre editioner; ty de nyare hafva i stället öfver-

allt prcvs. imper. eyeepe.

éyepcwz, ecos,
!
q (fgde) eg. väckande, uppstående,

uppståndelse (från de döda) Mt. 27: 53.

éyxäiieros, ov (év, xäftfjfiai liksom sitta i bakhåll,

lura på; andra af éyxafttyfu inskicka, ingifva) som

éyxo/xftöo/xai

sitter i bakhåll, 1. ingifven, beställd, spion, spe-

jare = unonepTrros subornatus.

f éyxacvca, icov, ra scil. tepd (év, xacvos — H-pn

initiatio, invigning) förnyelse- 1. tempelinvignings-

fest, stiftad af Judas Maccabwus till minne af re-

ningen och den nya invigningen af det genom

Syr. konungen Antiochus Epiphanes profanerade

templet (1 Maccab. 4: 50—59, 2 Maccab. 1: 18,

10: 6 ff.). Den firades hvarje år från den 25

Cisleu (midt i Dec.) åtta dagars tid och utmärk-

tes i synn. genom husens illuminering (hfre den

ock kallas hos Josephus rå cpcora) Joh. 10: 22.

Orden év 'Iepoao)/jpots äro tillagde, emedan denna

fest icke, ss. de andra 3 stora högtiderna, firades

uteslutande i Jerusalem, utan äfven på andra stäl-

len i landet.

t éyxaiviCco
;

tapa.i (se fgde) förnya, inviga rc ri

Hebr. 10: 20 ngt till ngt, instifta Hebr. 9: 18.

f éyxaxéco (év, xaxos) vara i dåliga omständigheter,

befinna sig illa, fälla 1. förlora modet
j|
éxxaxico

Lc. 18: 1, 2 Cor. 4: 1 al.

éyxaléco, éaco (év, xaXéco) kanske eg. inkalla (för

rätta), tilltala, lagfora rvA Act. 19: 38, anklaga

rvA Act. 23: 28; föra klagan, uppträda ss. an-

klagare xara. rivos emot ngn, »åklaga» ngn Rom.

8: 33; pass. anklagas rivos Act. 26: 2 1. ~epi

revos Act. 19: 40 al.

éyxaraletnco, Åeccpco, éhrzov (év, xard, Åeizco) eg.

deri qvarlemna, lemna i sticket, öfvergifva riva'

Mt. 27: 46 al.; uraktlåta, försumma é~iauvayco-

yrjv Hebr. 10: 25 (se detta ord); lemna öfrig 1.

qvar Rom. 9: 29, odx éyxar. ek adou

scil. oixov (Tisch. God. Sin. har aöijv) Act. 2: 27

(brachylogi) du skall icke qvarlåta min själ (sedan

den kommit) i Hades, så äfven v. 31 passive.

éyxaroixéco (xaroixéco) bo uti, ibland not några 2

Petr. 2: 8.
"

f éyxauydopai (xauydouai) berömma sig ev rivi öf-

ver ngt
||

2 Thess. 1: 4 för xcrjya.cibai.

éyxevrpcCco, taa; lotiijoouui, iaihpv (xevrp&o sticka,

af xévrpov) insticka, sticka i en öppning, inympa

Rom. 11: 17— 24; fl»'», det ovanliga i bilden,

emedan grenar af ett vikit oljoträd sägas blifva

inympade i ett ädelt, év aOrOK v. 17 i deras

ställe, der dc (neml. de utbrutne grenarne) suttit.

eyxXrjpa, aros, ro (éyxaléco) eg. det anklagade, be-

skyllning, anklagelse Act. 23: 29, 25: 16.

éyxopftöopat, ytcoouurjv (xöpftos troligen af xözrco.
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remsa, band, snöre, knut) inknyta, -binda, -snöra

sig uti ngt rt, sätta fast åt sig (en klädning),

T7]v xaTtsivocppoouvrjv 1 Petr. 5: 5 insnören eder

uti 1. fastbinden vid eder ödmjukhetsdrägten (så

att den genom intet våld kan afdragas eder).

éyxonrj, iyc, Q (följ.) inhuggnhig, inskärning, binder,

otåövac éyx. 1 Cor. 9: 12 lägga binder i vägen

ztvi för ngt.

éyxonTO), bjéxo(pa {xoiirco) slå 1. hugga in, stänga

vägen, lägga hinder i vägen, deraf trop. bindra

riva 1 Thess. 2: 18, riva. Tivoq Eom. 15: 22

ngn från ngt; med pJj och infin. Gal. 5: 7 (eg.

stängde vägen för eder så att J icke d. ä. hin-

drade eder att); uppehålla Act. 24: 4; pass. hin-

dras 1 Petr. 3: 7 ||
ixx/mrscräat.

åyxpdzeia, ac,
'fy

(iyxpazr)s) sjelfbeherrskning, åter-

hållsamhet, i synn. kyskhet Act. 24: 25 al.

kyxpazeuopai (följ.) vara återhållsam, styra sina be-

gär izdvza. 1 Cor. 9: 25 på allt sätt, odx éyxp.

1 Cor. 7: 9 vara oåterhållsam.

éyxpazrjz, éc (ev, xpdxoz) s. har ngn 1. ngt i sin

makt, är mäktig 1. herre öfver ngn ziv<k, öfver

sig sjelf, återhållsam Tit. 1: 8.

éyxptvco, héxptvo. (xpivco) införa (i en catalog), in-

räkna, räkna till 2 Cor. 10: 12; anm. ursprungl.

bemärkelsen skall vara att antaga 1. gilla råds-

herrar och athleter.
*

éyxpunzco, évéxpoijja (xpunTa)) gömma, slå, hälla uti

Mt. 13: 33, Lc. 13: 21.

iyxuos, ov (ev, xuco hafva uti sig, i synn. lifsfrukt,

vara drägtig, hafvande) hafvande Lc. 2: 5.

éyypca); éveyptodpTjv {ypico) ingnida, insmörja Apoc.

3: 18 med dubbel accus. (se xoXkoupiov).
*

éydi, épou, äfn kortare form pou o. s. v. ego, jag

Mt. 2: 6 sa>pissime; nyttjas äfn ss. bejakning ja,

då likväl ett verbum måste förstås under ss. Mt.

21: 30 éydt scil. uttu^oj 1. hpydaopox: zt epoi

xat aot Mt. 8: 29 al. (se r/c); Idob iycu Act.

9: 10 si (här är) jag! Anm. Personalpronomina

utsättas i synn. för eftertrycks skull.

édacpcCco, cd) (följ.) egentl. kasta till marken, sedan

stampa fast och jemn, jemna med jorden; Lc.

19: 44 eger en viss Zeugma rum : de skola jemna

dig (staden) med jorden och sträcka dina barn

(innevånare) till marken.
*

edayos, eoc, zö (edo<; säte) grund, grundval, jord,

mark Act. 22: 7; äfven golf.

édpdcos, a, ov, äfven 2 änd. (adpa säte) sittande,

stillasittande, fast trop. 1 Cor. 7: 37 al.

d 87

f kdpaiajpa, azos, to (éSpaiöoj göra fast, fästa af

fgde) grundfäste, grundval r^c åkfj&siai; 1 Tim.

3: 15 se ctöIoc;.
*

'E^excac, oo, 6 C~Pp]n Jehovas styrka) Hiskia, Alias'

son och efterträdare 725—696 f. Chr., en from

och gudfrnktig konung. Se 2 Reg. 18—20, 2

Chron. 29—32; fkmr Mt. 1: 9. 10.

f e&eXodprjaxda, a<z, -q (följ., dprjaxscd) sjelfvald

(icke af Gud påbuden) dyrkan (i synn. af englar)

Col. 2: 23 (se TzÅrjapovrj).
*

éttéÅco, se &éÅ(o.

éS-cCco; sl&iapai (e#oc) vänja; pass. vänjas, p. p. p.

vara van, pläga; xazå tö elBiapevov zoö vöpoo

Lc. 2: 27 enligt den plägsed 1. det bruk s. lagen

föreskrifver.

Iftvd.pyrjS, oo, b (e#voc, dpycov) folkfurste, ethnarch,

praefect — benämning på österländska general-

guvernörer 2 Cor. 11: 32.
*

e&vtyjK, '/), öv (f#v«c) till folket hörande; i N. T.

ss. subst. icke jude, hedning Mt. 5: 47 al.

éftvixcos, adv. (af fgde) på hedniskt, ett med hed-

ningarne öfverensstämmande sätt; edv. Gal. 2: 14

inrätta sitt lefnadssätt efter hedningarnes (genom

bordsällskap med dem).

idvos, eoc, tö (följ.) hvarje genom vana förenad,

sammanlefvande mängd — skara, hop, slägte, folk,

folkslag Mt. 20: 25 scepe; obx s&voz Rom. 10:

19 ett icke-folk (ty blott Guds folk var ett egent-

ligt, idéen af ett folk motsvarande folk); i plur.

= D'?13 icke judar, hedningar (så kallade Judarne

alla främmande folk, liks. Grekerna kallade sådana

ftdpftapoc) Mt. 4: 15 swpissime, troligtvis äfven

Mt. 12: 21, Mc. 11: 17; hednechristen Gal. 2: 12.

e#AC, eoc, to (följ.) vana, bruk, sed Lc. 1: 9 al.;

plur. stadgar, religionsbruk Act. 6: 14 al.

eda), blott episkt och brukl. i partic, jag är van,

har den vanan, plägar; i dess ställe brukas ett

oregelbundet perf. 2 suotfa och plusqpf. eldiäecv

i betydelse af pra>sens och imperf. Mt. 27: 15,

Mc. 10: 1, xazå to elco&öc; ztvt Lc. 4: 16, Act.

17: 2 i öfverensstämmelse med hvad som är 1.

var vanligt för ngn, efter ngns vana.

££ l:o) villkorspartikel med indic. 1. conjunct., om,

om det är sannt att, om kanhända Mt. 4: 3 sm-

pissime; el apa Mc. 11: 13 al. om tilläfventyrs;

el' ye 2 Cor. 5: 3 al. om neml. (likt jag ss. visst

antager) d. ä. då neml. 1. ju; el åk pr) 1. pr/ye

Mt. 6: 1 al. sin minus, i annor händelse (äfven
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då man blott väntade sig el dé ss. Mc. 2: 21);

el xat om också = a) äfven i det fall att Lc.

11: 8 al; b) änskönt, fastän 2 Cor. 7: 8 al.;

el [17] Mt. 24: 22 al. om icke, så framt icke

(framför verb.), men utan verb. utom, förutan,

undantagandes Mt. 11: 27 sapissime; oux — el

H'f] non ndsri; el fiiprt Lc. 9: 13, 1 Cor. 7: 5

om icke tilläfventyrs; el' xep Rom. 8: 9 al. si

quidem, om annars; et nax; Act. 27: 12 al. om

på ngt sätt. — Anm. Eftersatsen fattas under-

stundom, likt kallas ånoauÖTLrjois 1. <J'/9jpa åvav-

TaTvoåoTov ss. Lc. 19: 42 (så skulle du undgå

förderfvet), Lc 22: 42 (så gånge han förbi), 49

(skall det då icke blifva annorlunda?), Rom. 9:

22. 23 (hvad skole vi säga?), 2 Petr. 2: 4 ff.

(oud' exeivtov <peiaetat så skall han icke heller

skona dem — eller ock kan v. 9 bilda eftersats).

— 2:o) frågeord: direct månne Mt. 12: 10 al.,

äfven Rom. 4: 2 (frågetecken efter edixaiwbrf),

indirect om, huruvida Mt. 26: 63 al. — 3:o) =
CX icke, efter dpvupt, åpr^v Xéyco genom en apo-

siopesis: om (det eller det sker), så , om

Gud: så vill jag icke vara Gud Hebr. 3: 11, 4:

3. 5; om mskr: så göre mig GUD det 1. det, 1.

så vill jag icke vara den jag är; så om Christus

Mc. 8: 12. — 4:o) = enei enär, emedan o. s. v.

(genom en äfven hos Attikerna gängse vana att

uttrycka bestämda satser på ett villkorligt sätt)

Act. 4: 9 al., i synn. i Paulinska brefven. —
5:o) = 8u, efter daupd&o, &éÅa) ss. Mt. 15:

44, Lc. 12: 49 al.

eldéa, «c, f] — låéa, hkt se.

eldos, eoc, to (följ., eldov) syn, anblick, gestalt,

skepnad Lc. 3: 22, Joh. 5: 37, utseende Lc. 9:

29; dia Tziareax; etdous 2 Cor. 5: 7 ty

vi vandre omgifue af tron, och icke af sjelfva sa-

kens gestalt (saken är Messianska frälsningen);

beskaffenhet, art, slag ånb xavuK eldous novv]-

pou (pro Ttovvjpia^) 1 Thess. 5: 22 ifrån hvarje

1. allt slags ondt.

eYåo) video, [obruklig stam till aor. 2 eldov och

perf. olda, plusqpf. fjdeiv och fut. eldr]oa> (Hebr.

8: 11) a) eldov 1 plur. eidapev Act. 4: 20, 3

plur. eldav Act. 9: 35 af aor. 1 elda Apoc. 17: 6]

se, betrakta, varseblifva Mt. 2: 2 swpissime, Idwv

eldov Act. 7: 34 seende har jag sett = jag har

noga sett, 1'dere ort Lc. 24: 39 <^ sen (och kän-

nen igen) att ; få se, lära känna Lc. 9: 9

slxrj

al.; se, bese, besöka Lc. 8: 20 al.; se med inre

ögat 1. andligen d. ä. märka, förnimma Mt. 9: 2

al.; öfverföres äfven på de öfriga sinnena: känna,

erfara, njuta ss. ftävaTov, diatpdopdv, ~évbos,

Yjpépav (upplefva), xrp flaaih zou Oeou, ra te-

los Kopiou Jac. 5: 11 erfara, få veta. — b) olåa,

oidaz o. s. v. otdam, plusqpf. f/deiv, fut. eld^aio

(jag skall känna), inse, veta, förstå Mt. 6: 8 al.,

med infin. Phil. 4: 12, förstå sig på, vara i stånd,

kunna Mt. 7: 11 al.; lära känna, känna, erkänna

ugns värde (liks. J?"]^), sätta värde på 1 Thess.

5: 12; känna till ss. 2 Petr. 1: 12 xairtep eloo-

ras ehuru J kännen till (zaura 1. rijv åtytlecav);

lare Jac. 1: 19 ||
coave veter, inser (detta); partic.

ofta, betänkande, besinnande 1 Cor. 15: 58 al. —
Anm. Emellan bemärkelserna af eldov och oloa

är gränslinien icke så skarp i N. T., som i pro-

fangrekiskan.

f eldcoÅetov, ou, rö (el'd(o?.ov) ställe der afyudabilden

står, afgudahus 1. -tempel 1 Cor. 8: 10.

f elå(o?/)&uTov, ou, to (eUdcolov, §ot<k adj. vble af

§ua>) åt afgudar offradt, Act. 15: 29 al.; anm.

hvad som efter offringen blef öfver af de till af-

gudarne offrade djuren, tillföll dels de hedniska

offerpresterna, dels den offrande. Detta öfverblifna

kött plågade ofta säljas till köttbodarne och det

är från sådan spis, s. hedning-christna anbefallas

att afhålla sig l. c. et al.

f eldcöXo?mtpeta, a<r, fj (följ.) afgudadyrkan, afgu-

deri i allmht Gal. 5: 20; 1 Cor. 10: 14 har afs.

på beröringen dermed vid offermåltiderna se v.

20. 21; Col. 3: 5 kallas girigheten så, emedan

den girige dyrkar niammon 1. rikedomen ss. gud;

plur. 1 Thess. 4: 3 utmärker de särskilda fall,

då afgudadyrkan bedrifves.

f elotoXolaTpr^, ou, d (följ., AuLTpiz se lazpeuio)

afyudadyrkare i allmht 1 Cor. 5: 10, Apoc. 21: 8.

22: 15; deremot 1 Cor. 10: 7 utmärker den medel-

bara afgudadyrkan genom deltagande i de hedni-

ska offermåltiderna, så äfn 1 Cor. 5: 11, 6: 9;

i oegentl. mening Eph. 5: 5, så vida densamme

gjort penningen till sin gud, jfr Col. 3: 5.

eldwÅov, ou, to (eidoz) bild, afbild, afgudabild Act.

7: 41, afgud Rom. 2: 22 al.; äfven = eldojXö-

&utov Act. 15: 20, jfr v. 29.

elxrj, adv. (till elxaioz, oöfverlagd, planlös) planlöst,

oöfverlagdt, obetänksamt, utan grund 1. skäl 1. or-

sak (Mt. 5: 22) Rom. 13: 4, Col. 2: 18; utan



stxoai

framgång 1. nytta, fruktlöst, förgäfves 1 Cor. 15: 2,

Gal. 3: 4, 4: 11. — oåx slxvj Rom. 13: 4 icke

utan orsak (bär öfverheten svärdet, utan för att

i erforderliga fall också verkligen bruka det); si

ye xac elxrj Gal. 3: 4 då J ju verkligen liafven

lidit utan nytta (neml. af de falska apostlar, som

påtvingat eder lagens iakttagande).

eixooi v i g i ii t i
,
tjugo Lc. 14: 31 al.

étxto, sl$a vika, gifva vika 1. efter Gal. 2: 5.

eixco, obrukl. stam till mixa, likt se.

elxcöv, 6vo<z, ij (fgde) eg. liknelse, bild Rom. 1: 23

(se bpoUopd), 8: 29 al, afbild Mt. 22: 20 al.,

zoo Oeou 2 Cor. 4: 4, zoo äopdzou Osou Col.

1: 15 (se ånauyaapa), Qsoo 1 Cor. 11: 7 (är

mannen ss. sådan, så vida han, representerande

Adams charakter, har herraväldet öfver jorden);

zrjv auxrjv elx. x. z. k. 2 Cor. 3: 18 vi blifva

omgestaltade till samma bild d. ä. vi blifva så

ombildade, att samma bild, som vi se i spegeln,

bilden af Christi herrlighet, framställer sig i oss

= vi blifva så ombildade, att vi blifva lika den

förklarade Christus; äfven urbild ss. Col. 3: 10,

Hebr. 10: 1 zcov npaypd.Ziov tingens bild (ty för

menniskans svaga uppfattningsförmåga är en bild

nödvändig, men denna afbild måste tänkas =
sjelfva väsendet d. ä. ss. urbild )( oxid).

elÅixpcvsia, as,
!
q (följ.) äkthet, renhet zoo Qeoö 2

Cor. 1: 12 (från Gud utgående, af Gud verkad),

sinnesrenhet 1 Cor. 5: 8, 2 Cor. 2: 17.

elÅixpivqs, éc (siÅy solvärme, solljus, xplvco) vid sol-

ljus profvad, befunnen äkta; deraf äkta, ren (till

sinnet), oförderfvad Phil. 1: 10, 2 Petr. 3: 1;

äfven (fastän ej i N. T.) tydlig, ögonskenlig, sol-

klar.

elÅiaaco = sKiaaco sammanveckla, hoprulla Apoc.

6: 14, der äfven läses sXiaabp.svov.

elpi, r/V, ecropai, 3 p. imper. prcesens
:
qz(i) 1 Cor.

16: 22, Jac. 5: 12; imperf. med. 'qpyv, -qpsda

Mt. 23: 30 (stam ecu) l:o) vara Mt. 2: 6 scepis-

sime; zoozo oåx saziv 1 Cor. 15: 12 detta är ett

oting (saknar verklighet), éazco os 2 Cor. 12: 16

men låt så vara; existera, finnas, vara till 1. i

lifvet Mt. 2: 18 scepius; vara, vistas, uppehålla

sig Mt. 2\ 2 al. — 2:o) vara, hafva att betyda,

vilja säga Mt. 7: 12 al., zi eazi Mt. 9: 13 al.

livad betyder, vill säga, menas med, zouz' saziv

1. zoozsaziv Mt. 27: 46 al. i cl est, det betyder.

-— 3:o) vara, förhålla sig, gå till äfven med adv.

ss. Mt. 1: 18 al. — 4:o) vara, ske, ega rum.
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slprjveåvj 89

tilldraga sig, inträffa Mt. 24: 3 scepissime. —
5:o) earl impers. med infin. 1 Cor. 11: 20, Hebr.

9: 5 det eger rum, är tillåtligt, möjligt, man kan

= s$sazi. — 6:o) dpi med genit., zivik Mt. 5:

3 al. jag tillhör ngn 1. ngt; saziv spod Act. 1:

7 al. mig tillhör, är min sak; med dat. taziv

spoi Mt. 19: 27 al. est mihi jag har. — 7:o)

constr. med prazpos. ss. etc zi Mt. 19: 5, Mc.

10: 8 vara till, äfn tjena, lända till Act. 13: 47

al., épot sk shu.yiazöv haziv 1 Cor 4: 3 (se éÅd-

yiazoq;); sx ztvoc Mt. 1: 20 al. härstamma ifrån

ngn, men äfn vara utaf 1. ibland, höra till antal

Mt. 26: 73 al; sv zivi Lc. 23: 40 befinna sig,

sv <>k dpé Phil. 4: 11 i det läge i hkt jag be-

finner mig, men äfn sysselsätta sig med en sak

1 Tim. 4: 15 o. s. v.; sttc zo aözo 1 Cor. 7: 5

vara tillsaraman (om äktenskapligt umgänge) o.

s. v.; xazd ziva ss. xazd od.pxa Rom. 8: 5 vara

1. lefva efter köttet (hkas hela väsende är kötts-

ligt — vidsträcktare begrepp än TTspmazsiv /.. a.);

pezd zivoc, Mt. 17: 17 al. vistas tillsamman 1.

tillhopa med ngn, men äfven stå på ngns sida,

hålla med ngn Mt. 12: 30 al. ; Ttpö<; ziva Mt.

13: 56 vara när 1. hos ngn; aåv zivi Lc. 8: 38

al. vara med, vistas hos ngn, men äfn Act. 14: 4

hålla med ngn; se vidare under särskilda prcepos.

— b (öv xac b rjv xdi b spyöpsvos Apoc. 1: 4

al. är en omskrifnino- af nin 1 den Evige.

slp.i (stam uo) jag skall gå; fkmr i äldre editioner

Joh. 7: 34. 36, men de nyare hafva allmänt slpi.

shsxsv st. svsxev, hkt se.

sina, se elnov.

sinsp (se si) om annars, om verkligen 1 Cor. 8: 5

ty äfn om verkligen (innehåller en förutsättning —
non est du bit an tis, sed supponentis quod

fa c tum sit); innehåller intet tvifvel, utan en fin-

het i uttrycket för en allmänt erkänd sanning ss.

2 Thess. 1: 6.

siTtov aor. 2, och sina aor. 1 till <pf}pl 1- Asjto,

hka se (stam är det obrukl. snco, hf enoz, zb,

ord, tal); anm. si bibehålies i alla modi; ty det

är icke augment, utan sammandraget af se, ss.

slpyco af eépyio.

slnax;, se el.

élpTjXa och eip-qpa.i se psa> och <p7jp.L

slpTjVSÖto och -apat (iölj.) träns, stifta fred, lugna;

inträns, i N. T. hålla, hafva frid, lefva i frid 1.

fredligt, fridsamt Rom. 12: 18, 2 Cor. 13: 11,

12
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vara fridsam ev åXÄijkéu: Mc. 9: 50, év sauTok

1 Thess. 5: 13 sinsemellan, inbördes.

stpy/vrj, 7]<?, i] l:o) fred (yttre )( noXspos) Lc. 14: 32,

Act. 12: 20, Apoc. 6: 4; fred (inbördes), frid,

endrägt Mt. 10: 34 al. — 2:o) fred (inre), själaro

(härflytande af rättfärdighet) Rom. 5: 1, 15: 13;

i allmht lugn, ro, trygghet Lc. 11: 21 cd. —
3:o) fred, frid, lycksalighet (i synn. den Messian-

ska) Lc. 1: 79 al. — v) elpijvrj Eph. 6: 15, full-

ständigare slpyjVTj np<K tov Qsöv Rom. 5: 1 fri-

den 1. frid med Gud, fj sep. tou Xou Col. 3: 15

den af Chr. (genom den H. Ande) verkade friden;

Bsöc; r^c seprjvrjs Rom. 16: 20 al. fridens Gud,

Gud s. friden gifver; särsk. talesätt: sep. bpéiv =
C2b C<ibw, Lc. 24: 36 al. frid vare 1. med ederVT T

(utgjorde den vanliga fridshelsningen), äfven sep.

rep otxto tootw Lc. 10: 5; iznpeoou 1. UTiays sk

elprjvfjv 1. sv sip. Mc. 5: 34 al. gäck i frid; åno-

Xusev riva sv sep. Lc. 2: 29 i frid, [j.st elpijvqz

Act. 15: 33 med frid d. ä. under välönskningar

O. S. V.

seprjvextk, i), öv (fgde) hörande l. tjenlig till frid,

fridsam Jac. 3: 17 (fri från all afvoghet och fiendt-

lighet); xapnbe sep. x. t. Å. Hebr. 12: 11 (så

länge agan räcker, medför den plåga och sorg;

men är menniskan derigenom öfvad, så uppkom-

mer efter kampen frid ss. rättfärdighetens frukt —
jfr Rom. 8: 28. 2 Cor. 4: 17, 1 Petr. 4: 12. 13,

Jac. 1: 2 ff.).

sepyvonoesco, rjaa (följ.) vara fridsstiftare, stifta frid

Col. 1: 20.
*

slprjvonoeck, ou, b (slprjvrj, noeécu) fridsstiftare, frids-

underhandlare, fridsfärdig, fridsam Mt. 5: 9.

sk, prcepos. med accus. (qsi svs hvaraf éc af sv.

in med accus. utmärker rörelse inuti ett föremål,

så att inan kommer inom detsamma) a) loci,

inuti, inom, inåt, ini Mt. 2: 12 al., i, ibland

ss. 2 Cor. 8: 6 al.; till, åt, på, mot Lc. 15:

18 <d. — b) temporis, ini, ända till, till, för

ss. sk tov aecova, tsXoc, tö aiXXov o. s. v. —
c) c a us s ne 1. fin is, i 1. med afs. på, i hänseen-

de till ek tö spöv bvopa Mt. 18: 20 för att ära

mig, sk aÖTo touto Rom. 9: 17, Col. 4: 8 just

i den afsigten 1. dertill, ek to uto Rom. 14: 9 al.

till den ändan, för det ändamålet, derföre, sk
ndvTa i alla afseenden, ek <> 2 Thess 1:11 i

afs. hvarpå (neml. att ett sådant förherrligande är

att vänta); y sk upäs %épis 1 Petr. 1: 10 den

eder bestämda 1. tillfallna nåd; sk med in fin. ss.

skdyio

sk tö slvae auTo>K Rom. 1: 20 (icke just: så

att de äro, utan rättare) på det att de skulle

vara, äfvenså Rom. 3: 26 al. — Rom. 6: 17 ek

'öv napsdöihjTe xånav bebayr^ attraction för töj

TU~(0 O., sk "'V TT.

sk, pea, sv numer, cardinale l:o) en, en enda (till

antalet, af 1. i motsats till flera 1. andra) Mt. 5:

18. 19 scepisshnc; med negation öbos sk Mt. 27:

14, Joh. 1: 3, Rom. 3: 10. 12 (oö% sk) al. icke

en gäng 1. icke en enda (nekar starkare än ou-

åek); sk och sv ehat Joh. 10: 30, Gal. 3: 28

al. vara en 1. ett, utgöra en person (säges om
den innerligaste förening), 1 Cor. 3: 8 (hafva ett

syfte, samma embete 1. befattning), äfven sk sv

Joh. 11: 52 al. till ett, tillhopa; svöc; Rom. 5:

16 är maseul. på begge ställena; sv os Phil. 3: 14

(scil. rtoecov, hvartill de följ. partic. utgöra epe-

xeges); (htö peåz Lc. 14: 18 (man plägar sup-

plera (po)V7j<; 1. yv(öprjC 1. ahtas) på enahanda

sätt (så neml. att alla föreburo förhinder); sv sve

öTÖpoxe Rom. 15: 6 med en mun; Tzapå péav

(scil. nXrjffjv) 2 Cor. 11: 24 på ett när, ett min-

dre. — den samme, en och samme Lc. 12: 52

al., ö sk xae ö wjtÖk 1 Cor. 12: 11, sv xae tö

aOTÖ med dat. 1 Cor. 11: 5 ett och detsamma

som, intet bättre än; slvae sk tö sv 1 Joh. 5: 8

syfta till ett och samma (mål), gå pä ett ut

(deras vittnesbörd öfverensstämma). — blott en,

allena Mt. 19: 17 al. — 2:o) == Tec indejin., nå-

gon, en viss Mt. 8: 19 al., äfn sk Mc. 14:

51, Lc. 22: 50; hvarföre ock sk någon gång står

utan eftertryck och svarar emot obestämda artik.

en ss. ouxr) pea Mt. 21: 19 ett fikonträd al. —
3:o) distributift, sk — sk Mt. 20: 21 al. = ö

psv — b dé = den ene — den andre, äfn etc —
STspoz Lc. 7: 41 al., sk — äXXoc; Apoc. 17: 10:

sk tre gånger upprepadt Mt. 17: 4; sk sxaoroz

Lc. 4: 40 al. en livar, livar enda en, äfven dvå

sk sxo.oroc; Apoc. 21: 21; sk xutu 1. xaiY sk

(soloecism st. sk Jf«#' sva. bildadt efter det språk-

riktiga sv xaeY sv Apoc. 4: 8 hvartdera för sig)

Mc. 14: 19, Joh. 8: 9 den ene efter den andre,

äfn xaiY sva 1 Cor. 14: 31; xaiY sv Joh. 21:

25, Act. 21: 19 det ena efter det andra, livart

för sig, oe xa/V sva Eph. 5: 33 livar för sig, tö

ds xaW sk Rom. 12: 5 men livad h varje en-

skild beträffat.

skdyco, rjyayov (sk, äyeo) införa, både om perso-

ner Lc. 14: 21 al. och (ing Act. 7: 45.
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ekaxouco, axouaop.ai; axouaHrjoopat, Yjxouadrjv (å-

xouco) höra till 1. på ngn, hörsamma, lyda 1 Cor.

14: 21; pass. påhöras, höras Lc. 1: 13, liksom

in i himlen Act. 10: 31, bönhöras Mt. 6: 7, ånb

ryjs euXajSelax Hebr. 5: 7 (se eökafteia).

ekdéyopat, dé^opai (déyopat) taga in, an, upp (ss.

barn) 2 Cor. 6: 17.
*

eketpi, jjeiv (elpi) ingå sk ri Act. 3: 3 al. uti ngt,

itpöq riva Act. 21: 18 till ngn.

ekép%opai, eXeuaopat, eXfjXuaa, rjÅftov, rjXbare Lc.

11: 52, éXUare Mt. 7: 13 (epyopai) l:o) inkomma,

ingå, inträda Mt. 6: 6 al. vanligen eff rf, men

äfn s2'c rtva Act. 19: 30, 20: 29 inom 1. ibland,

np<k riva Mc. 6: 25 al. = ek r)jv oixiav rtv/K,

Sid rivos Mt. 7: 13 al. genom ngt, uizo ri Mt.

8: 8, äfn ev ratt ss. ekyX&ev 8iaXoyiop<>z ev au-

rok Lc. 9: 46 <v> det ingick en tanke (och var)

uti dem, äfven Apoc. 11: 11, ex rou dypou Lc.

17: 7 komma in (scil. ek rr]V olxiav) ifrån fältet;

äfn utan prapos. med cbSe Mt. 22: 12 hit, och

eaoi Mt. 26: 58 innanför; framtränga till, komma

för ek ra. ond rivoq Jac. 5: 4 ngns öron; äfn

metaph. ss. ek rr^v fiaoiXeiav rou deob Mt. 5:

20 al. = blifva medlem af Guds rike, ek rrjv

Catrjv alwviov Mt. 18: 9 al. blifva delaktig af det

eviga lifvet o. s. v. — 2:o) råka ut för, falla uti

Mt. 26: 41 al. ss. ek neipacrpov i frestelse. —
Talesättet ekyXfte xa\ étjrjXSev ép ^paz Act.

1: 21 st. ek. ef ijpäs xat é$. åf ijpebv be-

tyder egentl. umgicks med oss d. ä. skötte sitt

medlarekall till vårt bästa, så Joh. 10: 9 om en

själaherde, s. sköter sitt embete (jfr Nura. 27: 17).

ekxaXAw (xaXéaj) inkalla, inbjuda med. till sig Act.

10: 23.
*

ekoSoc, ou, 7] (bdås) in- 1. tillgång, tillträde ek ri

2 Petr. 1: 11 ingång i något, rwv åyiatv Hebr.

10: 19 ingång i 1. tillträde till det heliga; inträde

1. uppträdande (ibland folket) Act. 13: 24; ek-

eyetv xpoz reva 1 Thess. 1: 9 hålla sitt inträde

hos ngn, komma till ngn (med hvilken kraft och

välsignelse vi förkunnade eder Evangelium), äfven

1 Thess. 2: 1.

ekTi7}odu), enrjdrjoa (TtrjSdoj springa, hoppa) springa

in Act. 16: 29. * (Act. 14: 14 hafva de bättre

editionerna é^enijSrjaav, äfven God. Sin.)

ekrcopeuopai (nopeuopai) färdas 1. fara in, ingå

ek ri Mt. 15: 17 al, izpöc; riva Act. 28: 30,

xarå rou<; olxous Act. 8: 3 i husen (der Ghrist-

na befunno sig); äfn trop. ss. Mc. 4: 19, 7: 19;

förenadt med éxTtopeuopai Act. 9: 28 in- och ut-

gå perd rivoz tillika med ngn, deltaga uti ugns

arbete 1. verksamhet (se äfven eképyopai in finé).

elcrpéyco, édpapov (rpéyco) springa in Act. 12: 14.

ek<pépa>, rjveyxa. och r
t
veyxov (fépco) inbära, -föra

ek ri Lc. 5: 18. 19 al., inleda etc Tieipaapov

Mt. 6: 13, Lc. 11: 4 i frestelse; äfven tillföra,

hafva med sig Act. 17: 20 ek rås åxoac; vjpcov

till våra öron.

élra, part., i t a, derpå, derefter, sedermera Mt. 4:

17 al., vidare Hebr. 12: 9 (andra öfversätta min-

dre rätt med följaktligen, alltså); vid talbestäm-

ningar: för det andra efter upcorov pév 1. izpd)-

rov Mc. 4: 28 (der 2 élra förekomma, och det

sednare alltså betyder, om man så vill, för det

tredje); 1 Cor. 12: 28 förekommer i 5:te rummet

elra (der likväl Tischend. God. Sin. har eneira).

eke — elre (el, ré) egentl. både om — och om,

vare sig att — eller, antingen — eller, si ve —
sive med och utan verbum 1 Cor. 12: 26, Rom.

12: 6 sa>pe.

euoba, se e&oj.

ex, é$, pnepos. med genit. (besl. med éyco, och be-

tyder ett utgående ur ngt, inom hkt ngn 1. ngt

förut varit; förhåller sig till ek, som ånö till np(k)

e, ex l:o) loci utur, ifrån Mt. 2: 6 scepissime,

é$ ou Phil. 3: 20 (scil. ronou från hvilket ställe,

hvarifrån, unde, ex oe^iäc 1. Se$uov Mt. 20:

21 al. från höger d. ä. på högra sidan. — 2:o)

temporis från, sedan é$ dpyffi. ex veoryroz,

ex ypövcov ixavcov o. s. v. é$ aÅvfjq Mc. 6: 25

se é^aurrjs- — 3:o) caussae (orsak, ämne, källa,

ursprung) é$ cov Act. 15: 29 i anledning hvaraf,

i öfverensstämmelse hvarmed (detta är mera språk-

enligt än hänföra det till Sio.rrjpé(o); förmedelst

Lc. 16: 9, llom. 1: 4, Apoc. 2: 11 al, i kraft

1. förmågo af llom. 9: 11 al., till följe af, för

skull 1 Petr. 2: 12, ro é$ upcov Rom. 12: 18

från 1. å vår sida, elvai ex rou atbp.aroz 1 Cor.

12: 15. 16 vara af = höra till kroppen, é$ éövatv

Gal. 2: 15 från hedningar (härstammande), genom

hednisk härkomst, éx rourcov 2 Tim. 3: 6 af des-

sas antal elaiv, till dessa höra. — éx med subst.

1. adj. öfversättes ofta adverbialiter ss. éx Seuré-

pou för andra gången, éx nepiaaou öfverflödigt,

ég ixavou redan länge, éf ävdyxys, Xunrjg o. s. v.;

tyckes äfn stå otiose ss. éx Srjvaptou Mt. 20: 2

om en denar 1. kan man tyda: efter en denar. —
éx rourou har 3 bemärkelser: a) scil. rör.ou, här-



92 ixaaroi;

1. derifrån; b) scil. ypnvn') här- 1. derefter Joh.

6: 66; c) scil. alvioo, här- 1. derför. — Anm. Vid

construction med denna prseposition eger ofta en

bracbylogi (förkortning i uttryck) rum t. ex. zå

éx tyjc nlxtaz Mt. 24: 17 — zå év zrj nlxia éxéi-

ttev, TYjv ex Aandixeiaq Col. 4: 16 se Aaoöixsta.

éxo.azn<z, 7], ov (kxdq fjerran, aflägset, afsöndradt)

särskild, hvar ocli eu, hvarje enskild (af flera),

hvaremot kxdzepnt; hvardera (af 2); nyttjas dels

ensamt ss. Mt. 16: 27 al, dels med genit. ss.

bfitov Lc. 13: 15 al.; eFc sx. (se etc), xaä' ev

Ixaaxov Act. 21: 19 hvart och ett det ena efter

det andra; ss. i sig sjelft collectift förenas det

med plural, nomina och verber ss. Act. 2: 8 al.

éxéfftots, adv. (fgde) hvarje gång, städse, alltid 2

Petr. 1: 15.
*

kxaxov, numer., centum, hundrade Mt. 18: 12 al.;

synes Mt. 13: 8, Mc. 4: 8 (jfr Lc. 8: 8) betyda

hundrafaldig, men man kan förstå inunder xbx-

xov<; kom.

kxaxnvxaéxvjs, nu, b (fgde, Iroc) hundraårig Rom.

4: 19.
*

kxaxovxojzXaeiaiv, ov, genit. ovo<; (kxaxbv, TiXaouov

af nXdaaw) hundraformig, -faldig, hundrade gån-

ger så mycken Mc. 10: 30 (bestämdt tal för obe-

stämdt), Lc. 8: 8; Mt. 19: 29 har Tisch., ej Cod.

Sin. TrnXXanXaacova.

hxaxovxdp)'/]<;, nu, b (kxazåv, dpyeov) anförare för 1.

befälhafvare öfver 100, hundrahöfding, centurio,

»höfvidsman», hufvudman, kapten Act. 10: 1 al.

éxaxövxapyo<;, ou, b Mt. 8: 5 al. == fgde.

éx^aivto, é^éftrjv (éx, fiatvco stiga) stiga ut, utgå

Hebr. 11: 15
||

é$vjX&£V.
*

éxftdXXco, ftaÅö), fiéjUXijxa, éftaXov, ftÅy&foofiai,

eftXvjdyv (éx, ftdXXco) utkasta, utdrifva Mt. 7: 22

al. äfven Gal. 4: 30, med e$co Mt. 21: 39 al.,

utrifva Mc. 9: 47, utdraga (borttaga) Mt. 7: 4.

5 al., uttaga Mt. 12: 35 al, skaffa bort Jac.

2: 25, ut- 1. bortvisa Mt. 9: 25, Mc. 1: 43 al.,

utsända Mt. 9: 38, Lc. 10: 2, utföra Joh. 10: 4;

framdrifva, forthjelpa Mt. 12: 20 (till dess han

forthjelpt sin lära till seger d. ä. förskaffat sm
lära seger); bort- 1. förkasta, med e$ca Apoc. 11: 2

gifva till spillo: — ex/9, ro dvopa upwv x. x. Å.

Lc. 6: 22 utkasta edert namn ss. ondt (ur lan-

det), fullkomligt utrota edert namn (derigenom

att de förjaga eder ss. ogerningsmiin), bringa det

derhän att edert namn ss. vanhederligt icke mera

namnes.

éxdixéw

éxftaotz, e<o<z. (éxftatvet)) utgående, utgång riyc

d.vaaxpo<p7j$ Hebr. 13: 7 på umgängelse 1. vau-

del, lefnadsslut, noirjazi u~eveyxelv 1 Cor.

10: 13 eg. jemte frestelsen skall han ock göra

fördragningsförmågans utgång d. ä. äfn utgången

s. består i förmågan att fördraga den (frestelsen).

éxftoXdj, ^c, '/] (éxftdX./xo) utkastning, i synn. af en

skeppsladdning; noieia&at éx
t
9. kasta skeppsladd-

ningen öfver bord (för att lätta fartyget) Act.

27: 18.
*

f éxyafxlQai (yapiZco) utgifta (döttrar), collocare

filias, bortgifta Mt. 24: 38, 1 Cor. 7: 38; pass.

bortgiftas, låta sig bortgiftas Mt. 22: 30 al, der

Tischend. har simplex, och Lc. 20: 34. 35, der

han har yapcaxovxat.

éxyapiaxw ~ fgde, fkmr ej hos Tischend.

sxyovo^. ov (yéyova se ytvofiai) anad, upprunnen;

sxyova 1 Tim. 5: 4 afkomma, afkomlingar = sx-

yova éxyövojv barnbarn.

exdarraudco
;
rjäqaopac, förstärkt 8a~o.vd.co, helt och

h. påkosta, uppoffra 2 Cor. 12: 15 sig 1. sitt lif.
*

éxdéyopat (8éyopat) upp- 1. emottaga; i N. T. ut-

vänta, vänta på, vänta, afvakta, afbida xc (Joh.

5: 3) Act. 17: 16 al, absol. Hebr. 10: 13.

ixdrjX.o^, ov förstärkt SrjXnc, ganska klar, alldeles

uppenbar, ögonskenlig 2 Tim. 3: 9.

éxdrjpéa), 7]o~a (éx drjp.nu ifrån folk, land, hemmet)

vara ifrån hemmet, utomlands, i främmande land,

borta; tages figurligt 2 Cor. 5: 6 éxd. u.jtb xou

kuploo vi äro i främmande land borta ifrån HER-
ren (ty i hänseende till det tillkommande eviga

hemmet hos Christus är hemmet i den jordiska

kroppen eu vistelse i främmande land, s. skiljer

oss från Christo); deremot troligen i egentlig me-

ning 2 Cor. 5: 9 vi må vara hemma 1. i främ-

mande land d. ä. uppehålla oss hvar som helst.

éx.8i8cop.c; 8diao11m, e86prjV (olocoiii) utgifva 1. lem-

na; i N. T. utlega, uthyra, förpakta Mt. 21: 33 al

éxdi^yéopai (8iY]yéopat) berätta ut 1. till slut, full-

komligt, helt och hållet, afgifva fullständig berät-

telse ri Act. 15: 3 om ngt, utan accus. xivi Act.

13: 41.

éx8cxéoj, Tjaa), rjcra (5x81x0$) upprätta (skaffa upp-

rättelse), utkräfva straff, straffa 2 Cor. 10: 6,

hämnas sauxnuc Rom. 12: 19, skaffa ngn upp-

rättelse 1. förhjelpa ngn till rätt zivd Lc. 18: 5,

ztvu ann xivoz Lc. 18: 3 så att ngn kommer lös

ifrån ngn; éx8. zb acpd ztvoc éx xivoc Apoc.



6: 10 utkräfva ngns blod ifrån ngn, éx %£tp6c

zivot; Apoc. 19: 2 ur ngns hand.

éXdixiyatt, £ft><r,
fy

(fgde) upprättelse, hämnd Lc. 21:

22, 2 Cor. 7: 11, bestraffning 1 Petr. 2: 14;

Ttotstv éxå. zivoq Lc. 18: 7. 8 och zivi Act. 7:

24 skaffa ngn rätt 1. upprättelse, hämnas för ngns

räkning; dcåovou éxå. zivi 2 Thess. 1: 8 tilldela

ngn hämnd d. ä. straffa, bestraffa ngn.

exdtxoz, ov {8ixrj) eg. skaffande upprättelse, utkräf-

vande straff, hämnd, hämnande Kom. 13: 4, äfn

subst. nämnare 1 Thess. 4: 6; en annan betydelse,

men som ej förekommer i N. T., är exlex, lag-

lös, lagstridig o. s. v.

éxduoxco, wqco, co^a (dcd>X(o) utjaga, förfölja Lc.

11: 49, 1 Thess. 2: 15.

exdozoz, ov, adj. vble (af éxdidcopt) utgifven, utlem-

nad, förrådd Act. 2: 23 (genom Judas).

éxdqfå, ?}<;.
fy

(éx8iyop.ai) eg. upp- 1. emottagande;

men i N. T. afvaktan, afbidan, väntan Hebr.

10: 27.
*

éxåuco, uaa; u^d.p.fjv (doco) ut- 1. afdraga (kläderna),

afkläda zivd Lc. 10: 30, rcvd re Mt. 27: 28. 31,

Mc. 15: 20; med. afkläda sig, afiägga sin jordi-

ska omklädnad d. ä. kroppen 2 Cor. 5: 4.

éxsc, adv. loci der Mt. 2: 13 scepius; men äfn =
éxéiat dit Mt. 2: 22, 17: 20 al. (hvilka ställen

sammanhanget utvisar).

éxéittsv, adv. loci (fgde) derifrån Mt. 4: 21 al.

éxétvos, rj, ov {éxel) den der, i lie Mt. 3: 1 al.,

har afseende a) på det aflägsnare, den förre Mt.

13: 11 al., hvaremot ouzos t. ex. Lc. 18: 14 har

afs. på det närmare, den sednare, hic; derföre

év éxeivjj zfj fypépa Mt. 7: 22 al. på den ytter-

sta dagen (ss. aflägsnast), o alebv éx. Lc. 20: 35

den andra verlden d. ä. det eviga lifvet, deremot

o alcbv ootos Lc. 20: 34 denna verlden. — b) på

det närmare, den sednare ss. Mt. 17: 27, Joh.

7: 45, Act. 3: 13 al. — éxstvr]<; scil. ooou Lc.

19: 4 der 1. den vägen.

éxecos, adv. loci, eg. dit; men i N. T. — éxs7 der

Act. 21: 3, 22: 5.

sxQqréo), Tjaa; rj&fyaopat, fy&yv {{jjréa)) utsöka, ut-

kräfva u änS zcvoz Lc. 11: 50. 51; uppsöka,

ifrigt söka efter riva Act. 15: 17, Rom! 3: 11,

Hebr. 11: 6, zi Hebr. 12: 17; mp\ fe 1 Petr.

1: 10 beträffande hkn de hafva anställt ifriga efter-

sökningar och forskningar.

éxäajuftéco; ftfydrjv (följ.) vara alldeles utom sig af
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förskräckelse, bäfva, hissna, fasa; pass. idem, i

N. T. blott pass. Mc. 9: 15 al.

zxtiapfios, ov (ddij.ftos) utom sig af häpnad 1. fasa,

häpen Act. 3: 11.
*

exJtezoz, ov, adj. vble (af éxTtfrypt) utsatt; notéiv

rå fipiipfj sxBeza Act. 7: 19 förmå dem att ut-

sätta sina foster.

éxxa&acpco, é$exdf}apa {xaHaipco) utrensa zfyv na-

Åacåv Cvp-yv 1 Cor. 5: 7 rensa ut den gamla

surdegen d. ä. lägga bort det gamla syndaväsen-

det (bilden tagen från Judarnes bruk att dagen

före påska bortlägga syradt bröd), éxx. kaurov

ånb zoozeov 2 Tim. 2: 21 rena 1. rensa sig ifrån

dessa (neml. axeucov st<: äxipiav) d. ä. genom att

rena sig träda ut ur deras antal.

éxxauo; é$sxa6t)-qv (xauo) utbränna, upptända 1.

-hetsa, pass. upplåga, brinna Rom. 1: 27.
*

f éxxaxéoj, rjoa (xolx/k) tröttna upp, blifva trög 1.

modfällcl, fälla 1. förlora modet Lc. 18: 1 al., der

likväl Tischend. Cod. Sin. har éyxaxéco, hkt se.

éxxsvzéoj, rjao. (xevzéco sticka) utsticka, genomsticka

1. -stinga Joh. 19: 37 o<povzcu efc Sv st. sl<: zou-

zov, ov; fkmr äfven Apoc. 1: 7.

éxxXdco; é^exXdaftrjv (xÅdco) utbryta; om grenar s.

utbrytas på det att andra må inympas der de

suttit Rom. 11: 17. 19. 20.

éxxXsioj, e^éxXstaa-, é^exXeiodirjv (xXeico) utslänga

ztvd Gal. 4: 17 (från andra lärare), utesluta;

pass. utstängas, icke insläppas, icke vidare få 1.

ega 1. hafva rum Rom. 3: 17 (%a>pav odx ezc

£%£LV).

éxxfajoia, «c, fy
{sxxXrjxos utkallad, utropad af éxxa-

Xéoj utkalla) i profangrek.: de genom härolden

(ur sina hus) ut- och sammankallade borgarne,

folkförsamling (i fristater), så äfven Act. 19: 32.

39. 41; i allmht församling, folksamling Act. 7:

38, Hebr. 2: 12, äfn Mt. 18: 17 = aovaycoyrj

dit tvistefrågor drogos; sammankomst, sällskap,

samlingsställe 1 Cor. 11: 18; oftast om Guds

(Christi) Kyrka, församling l:o) den synliga här

på jorden, antingen a) en enskild, hörande till en

viss ort ss. Act. 2: 47 scepe, eller b) den all-

männa, hela Christenheten Mt. 16: 18 och i Pau-

linska brefven. 2:o) den osynliga, den himmelska

Hebr. 12: 23.

sxxXcvoj, e^éx/dvo. (xXivco) eg. utböja (sig), ut- 1. af-

vika (från rätta vägen) Rom. 3: 12; ånö zwos

Rom. 16: 17 undvika ngn, 1 Peta-. 3: 11 ngt.



94 éxxoÅupLjidw

åxxoX.ijpftdco, rjaa (xoXupftdoj) simma ut 1. clerifrån

Act. 27: 42.
*

éxxout^w (xnpi^w) utbära (ett lik till grafven); pass.

Lc. 7: 12.
*

éxxoTrroj, x<')(!'(0, éxo</>a; xonrjanpat, zxonrjv (xönza))

uthugga, afhugga a) i egentl. mening ss. dévopou

Mt. 3: 10 al., ut- 1. afskära xXdoov Rom. 11:

22. 24; b) metaphor. afskära, betaga zr
t
v å<pop-

[j.V)V 2 Cor. 11: 12 anledning 1. tillfälle (neml.

att nedsätta och svärta mig); pass. 1 Petr. 3: 7

hindras
||
éyx/mzzodai, likt se.

éxxpépapac, zxpzpdprjv eg. perf. och plusqpf. pass.

med förlorad reduplication (af xpspAvvupt 1. xpe-

p.d(o) hänga ifrån ngt; trop. hänga vid, hålla sig

till, vara tillgifven ngn zivoq. zqey.pip.oxo aÖTOU

åxnöojv Lc. 19: 48 pendebat a b ore ejus hör-

de på honom med hängifvenhet.

éxXaXéco, r^aa (XaXJco) uttala, tala om att dre Act.

23: 22.
*

éxÅdpTtco, Åd.påoj (ÅdpjTco) eluceo, framlysa 1. -strå-

la, »skina» Mt. 13: 43.
'

ixlavddi/co; exXiXcrjopm (Aavftdvco) med. glömma,

förgäta zivöc; Hebr. 12: 5.
*

éxXéyco; XJXeypat, els^dp-Tjv (Xéyco) utvälja, utsöka;

i N. T. i med. för sig utvälja, utköra ztvd Mc.

13: 20 al., ztvä d.nö rivcov Lc. 6: 13, med ix

Joh. 15: 19, Act. 1: 24, med ha 1 Cor. 27: 28,

med infin. scuac rjpd.q dyinus Eph. 1: 4 på det

att vi skulle vara heliga, äfven utan eivai Jac.

2: 5; zv bpiv (1. jjpav) é^eXJ$azo o 9zbq åta

zou azöpazöq pou dxoTjaat rå sdvrj Act. 15: 7

Gud träffade ibland eder (oss, apostlar) det val

att genom min mun skulle hedningarna få höra;

éxXs$apévnuz Act. 15: 22. 25 (se doxéco in fine);

p. p. p. Lc. 9: 35 — éxXexT<k 1. åyanrjzoq.

éxX,sl7T(o, Xsl(l'co. éX.inov (Xeinco) eg. utelemna, förbi-

gå, öfvergifva, lemna (stil. tov ftiou) dö; inträns.

afstadna, gifva efter, aftaga, gå förlorad, upphöra

Lc. 22: 32, Hebr. 1: 12. — Lc. 16: 9 varr. leet.

éxXeinrjve, exXinrjzs och éxXstnj/, éxXinrj; i förra

fallet betyder det »dö», i sednare scil. b papcu-

vac »då rikedomen upphör» d. ä. i döden, alltså

eodem redit. Vod. Sin. har éxXuTrjj.

éxXexKK, ij, 6u, adj. vble (af éxXéyaj) l:o) utvald,

utkorad (af Gud till åtnjutande af Mess. salig-

heten 1. till lemmar af det andliga Israel — neml.

ur verlden, ss. det heter Joh. 15: 19 éyeo é$e-

Xz^dprjv Opäq éx TOU xöapou) Mt. 20: 16 al..

éxX. xarå Ttpäyviomv 1 Petr. 1: 2 höra tillsani-

man; derifrän går ordet mer och mindre öfver

till bemärkelsen af 2:o) utmärkt, förträfflig, kost-

lig ss. o éxÅ. tv Kupup Eom. 16: 13 den i HER-

ranom utvalde = den ss. christen utmärkte, Xiftoc

éxÅ. ~apå 9eu> 1 Petr. 2: 4 i Guds ögon 1. inför

Gud utvald — utmärkt (se äfn v. 6), yévoq éxX..

1 Petr. 2: 9 som Gud med förbigående af alla

andra utvalt sig = ypperlig, ypperst, dyysXoc éxX.

1 Tim. o: 21 s. Gud utvalt till föremål för sin

kärlek; deraf ex adjuncto 3:o) älskad Lc. 18:

7, 23: 35 (om Messias).

ixX,oyrh ^c, rj (éxXéyco), urval, utkorelse ffxzuoz éx-

X.oyfjZ Act. 9: 15 (se oxeuoq), rj xo.r exXoyrp

Tzpödzaii; zn~> Osou Eom. 9: 11 Guds till följe

af ett urval fattade beslut, xar éxXoyrjv ydpizoz

Rom. 9: 5 till följe af ett af (Guds) nåd träffadt

urval, éxX. ensamt 1 Thess. 1: 4; står äfven ss.

abstr. pro concreto Rom. 11: 7 de utvalde, xazd

T7jv éx/,. Rom. 11: 28 till följe af urvalet d. ä.

betraktade ss. medlemmar af den till Guds folk

utvalda nationen; 2 Petr. 1: 10 utmärker det de

kallades redan skedda afsöndring ifrån verlden och

försättning i Guds rike (xXyjoiq sker neml. genom

Evangelium, lxX*.oyrn hgm man blir Guds barn,

följer derpå).

zxXmco; Xiuftyjoopm, XJXjjpac, e/v^jyv (XöcS) eg. ut-

lösa, befria, sedan upplösa, förslappa; i N. T.

pass. förslappas, utmattas, blifva vanmäktig, för-

smäkta, uppgifvas a) kroppsligen Mt. 15: 32, Mc.

8: 3; b) andligen, zaiq (/'vyaiz Hebr 12: 3 (af .

kapplöpningen) fälla modet, äfn v. 5; pr
t

éxXun-

pvjoi Gal. 6: 9 om vi icke blifva utmattade af

1. tröttne vid (neml. att göra det. goda zo xaXhv

Tzotéiv i samma vers).

ixp.d.öGtö, a^a (pdaaco knåda, älta) ut- 1. nftorka

zc zivi Le. 7: 38 al. ngt med ngt.

f kxpuxTTjpiZio (p'JXTT
t
piZ(o) mycket rynka på näsan

åt, håna, bespotta, gäcka zevd ngn Lc. 16: 14.

23: 35.

éxvsuaj, oaa {veöco) eg. undvika genom att böja

hufvudet åt sidan, i allmht undvika, undkomma,

draga sig undan Joh. 5: 13.

éxvéa), s fjaa (vé(o simma) eg. simma ut, undan, und-

komma genom simmande; i allmänhet undkomma,

draga sig undan Joh. 5: 13. — Anm. Denna pres-

sens antaga somliga 1. c. andra troligen rättare

sxvzöco, likt se.
*

kxvijifa). lj<pa (yjjevo) blifva nykter igen, sofva ruset



af sig, komma till sig igen från ett sinnesrus dc-

xa'uo<; 1 Cor. 15: 34 blifva rättsligen nykter.
*

sxoufftos, ov (kxcöv, exooaa) frivillig, xarå kx. Phil.

14 till följe af frivillighet, af fri vilja, frivilligt.

sxouaccoz, adv. (af fgde) frivilligt, af fri vilja, af

egen inre drift ( )( åvayxaazcbz) Hebr. 10: 26,

1 Petr. 5: 2 med vett och vilja.

sxnaÅat, adv. (ndXai) från fordom, af gammalt, se-

dan lång tid 2 Petr. 2: 3, 3: 5.

éxrrecpdCco, daco (netpdCaj) försöka, fresta, ställa på

prof zhv 9eöv Mt. 4: 7, Lc. 4: 12 låta det komma
derpå an, om han skall visa sig ss. Gud (om han

skall hjelpa), likaså zhv Xpiazöv 1 Cor. 10: 9 om
han skall visa sig ss. Chr. (om han skall straffa);

auzöv (Xpiazöv) Lc. 10: 25 sätta L ställa på prof

(om han var den han utgaf sig för).

exnépnco, énep(pa; enépcp&yv (népjtio) utsända, ut-

1. bortskicka Act. 13: 4, 17: 10.

f åxmptö-acoz, adv. förstärkt nepioaajs Tisch. Mc.

14: 31 öfvermåttan; andra hafva éx izepioaoo.
'

éxnezdvvupc, snézaaa (nezdvvupi utsträcka, utbreda,

sämst, med néznpai) utsträcka Rom. 10: 21.
*

sxTZYjddoj, Tjoa (Tzrjdd.a>) springa ut Act. 14: 14.
*

éxmnzco, Tténztoxa, éneaa och éneaov (tlitczco) falla

ut, ur metaphor. r^c %dpizoz Gal. 5: 4 nåden

(blifva förlustig Guds nåd), zoo azrjpiypoo 2 Petr.

3: 17 (se ordet), ifrån, ned med ex Mc. 13: 25

(om stjernorna, der likväl Tischend. har Tzmzov-

rec), Act. 12: 7 (om kedjor), utan éx Act. 27:

32 (om båten s. föll ned i hafvet från fartyget);

falla bort, förfalla Jac. 1: 11, 1 Petr. 1: 24 (om

blommor — dock kan betydelsen »falla af 1. ned»

till marken lika riktigt användas); falla 1. komma
ur kosan (ex riyc öåou), blifva väderdrifven, ka-

stas på strand, stranda, lida skeppsbrott, stöta på

ej'c zt Act. 27: 17; falla ur sin ställning Horn.

9: 6 d. ä. förlora sin giltighet, blifva utan på-

följd, äfven 1 Cor. 13: 8 förlora sin väsendtliga

charakter och sin giltighet.

éxn/Jco, eoao. (nXéw) ut- 1. nfsegla Act. 15: 39 al.

éxn\-f]p6co, nenlrjpcoxa (nXypoa)) ut- 1. uppfylla Act.

13: 32.
*

£X7rÅ-f]paxns, ea>£, fj (fgde) uppfyllande, fulländning,

hela tiden 1. längden Act. 21: 26.
*

exTzXqaato. e^eizXdyqv (jrXrjaoa)) slå 1 stöta ut, till

ngn så att han kommer ur sitt läge 1. sin ställ-

ning; deraf metaphor. försätta ngn utom sig, brin-

ga ngn ur sin fattning, bedöfva, förbrylla, för-

skräcka; i N. T. pass. råka utom sig af förskräc-
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kelse, förvåning, förvånas, häpna érrt zivi Mt. 7:

28 al., äfven ahsol. Mt. 13: 54 al.

exnvéco, énveoao. (irvea)) utblåsa (stil. ^'o/rjv 1. ftiov)

utandas, uppgifva andan (om att dö) Mc. 15: 37.

39, Lc. 23: 46.

éxnopeoopac, eoaopai (nopeö .pai) utgå Mt. 17: 21

al. a) terminus a quo betecknas genom ix Mt. 15:

11. 18 al, åno Mt. 20: 29, Mc. 10: 46, napå

zoo nazpos Joh. 15: 26 (om den H. Ande som

utgår från Padren, hos hkn 1. vid hvars sida han

är); b) terminus ad quem med rrpöc Mt. 3: 5,

Mc. 1: 5, ek Mc. 7: 19 al., ene Apoc. 16: 14;

éxKop. Act. 9: 28 (se eknopeöopaC). — framgå

Mt. 4: 4 al.; utspridas Lc. 4: 37 (om rykte).

éxnopveöco, eoaa (nopveöio) bedrifva hor, otukt till

ytterlighet Jud. 7.

éxTizua), oaa (nzoa)) utspotta, utkasta, visa ifrån sig

Gal. 4: 14.
*

f éxpc£6(o, coaa; coär^copat, ojftyv (fiiZoto) era-

dico, utrota, rycka upp med rötterna Mt. 13:

29 al.; éxpcCw&yzt Lc. 17: 6 ryck dig upp!

éxazaatc;, eroc,
s
f) (e^iaz-qpC) rubbning från det van-

liga läget; transl. sinnesrubbning vanligen i god

mening: hänryckning, exstas Act. 10: 10, 11: 5,

22: 17 (det tillstånd, i hkt det lägre medvetan-

det helt och hållet trädt tillbaka — 2 Cor. 12:

2. 3 — och menniskan, ryckt undan den sinnliga

varseblifningen, befinner sig i den högsta sinnes-

hänförelse o. s. v.; andra tyda här: domning, dva-

la); förvåning, häpnad Mc. 5: 42 al.

kxazpé(fw, e^éozpa/ip.at (azpé(pco) utvrida, vända

ut och in; p. p. p. helt och hållet förvriden, för-

vänd Tit. 3: 11. *

exzapdaaco (zapdacrco) högligen uppröra, oroa, upp-

vigla Act: 16: 20.
*

éxzetua), £i>(o, eiva (zeivto tendo, spänna, sträcka)

utsträcka, uträcka zrjv /elpa och Tftc %eipa<; Mt.

8: 3 al., em ziva emot ngn antingen i god me-

ning Mt. 12: 59, eller i fiendtlig Lc. 22: 53 (efter,

ngn, för att gripa ngn); utkasta uyxåpas Act.

27: 30.

éxzeXéoj, eaa (zeXé(o) fullända, fullborda Lc. 14:

29. 30.

éxzéveia, «c (exzev/jz) utsträckning, ansträngning,

ihärdighet; ev éxz. Act. 26: 7 == exzevux;, hkt se.
*

éxzevéazepov, compar. till éxzeviöz, hkt se.

exrsvjyc, éc (exzscva>) tttsträckt, spänd, uthållande,

ifrig, innerlig Act. 12: 5, 1 Petr. 4: 8.
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éxzeviös, adv. (af fgde) ifrigt, brinnande, innerligt

1 Petr. 1: 22; compar. -éozepov Lc. 22: 44.

eXtcfhjfU; eäéiiYjV; sréä^u (zidvjp.i) utsätta Act. 7:

21 (om barn); med. utställa, göra bekant, berätta,

utlägga Act. 11: 4 a/.

éxztvd.aaco, a$a; a$dfirjv (zivdaaio) skaka ur, af

zbv xovibpzbv zwv xodcov Mt. 10: 14, Act. 13:

51 (med.), 1. rov yow x. z. Å. Mc. 6: 11 skaka

stoftet af sina fötter (vill säga, att man icke vill

hafva ngt gemensamt med ngn och är tecken till

det största förakt o. s. v.); detsamma betyder éxv.

zå iu.dzta Act. 18: 6 (med.) skaka ur sina kläder

(neml. dam och stoft).

sxtos, rj, ou, numer. card. (e£) den sjette Mt. 20:

5 al.; copa exvT], sjette timmen L kl. sex, svarar

emot kl. 12 hos oss och var bönetimma Act. 10: 9;

ty Evang. och ApostL, liks. Hebrreerna i allmän-

het, begynte i överensstämmelse med Grekerna

att räkna dagens timmar från soluppgången, så

att första timmen började efter kl. 6 hos oss,

3:dje timmen var = 9, 6:te = 12 {dygnet åter

räknades från den ena solnedgången till den an-

dra); emellertid synes Joh. åtminstone på några

ställen (kanske öfverallt) hafva följt Bomarne, som

räknade dagens 1. dygnets början från midnatt

(ss. vi), jfr Joh. 19: 14 med Mc. 15: 25.

exfi5'e, adv. (éx) utom, utanför xlvM 1 Cor. 6: 18,

2 Cor. 12: 2. 3, utvändigt ss. ro éxztk Tivos

Mt. 23: 26 det utvändiga, yttre af ngt, utan-

sidan, utom, förutan, undantagande, oudev éxzix;

Mycov cov = znuzcuv, cov Act. 26: 22

emedan jag icke föredrager ngt utom 1. annat än

det som , 1 Cor. 15: 27 undantagande;

ixroc £< [!?] 1 Cor. 14: 5, 15: 2 undantagande

i fall han icke (eg. äro här 2:ne uttryckssätt sam-

manblandade, af lika hvartdera för sig — sxz/k

och el fir/ — kunde vara nog; dock uppkommer

äfven i Svenskan ingen omening, äfven om man

återgifver be.ggedera); dereinot synes el p.fj stå

pleonastiskt 1 Tim. 5: 19, om man icke vill sup-

plera xazrffopia yivrjzat.

éxzpérroj; zpanfjoo[io.i. tzpdnrjV (zpsrrco) a/vända;

med. och pass. vända 1. taga af vägen, deverto,

e?C och ém zt 1 Tim. 1: 6, 2 Tim. 4: 4 vända

sig (ifrån ngt) till ngt, imiaco znu oazavu 1 Tim.

5: 15 oo de hafva vändt sig (ifrån Christus 1. den

christliga lefnadsstråten) och gått efter = följt

satan; vända sig ifrån, akta sig för, undvika vi

éXaua

1 Tim. 6: 20; äfn gå 1. vridas ur led Hebr. 12:

13 (se ycoti>q).

éxzpiyco (zpé<fco) tipp/öda, gifva näring Eph. 5: 29,

uppfostra Eph. 6: 4.

dxzpcop.a, aroc. zö (éxzczpcuaxcu förorsaka missfall

— éx. zizpcbaxco sära) missfall, otidigt foster trop.

1 Cor. 15: 8 (Paulus anser sig i samma mån rin-

gare, ovärdigare än de öfrige Apostlarne, som det

otidiga fostret står efter det fullgångna barnet;

bilden är äfven hämtad deraf, att liks. sxzpcopa

skadar moderlifvet — jfr Num. 12: 12 — så hade

äfven han förföljt Guds församling, se följ. vers

1 Cor. 15: 9).

éx<pépco, é$ocaco, é^Tjvsyxa {(fépco) effero, utbära

zivd Act. 5: 15 (ur hus), äfven Act. 5: 6. 9. 10

(lik för att begrafvas), aznXrp Lc. 15: 22 en kläd-

ning (ur garderoben) d. ä. ut- 1. framtaga; trop.

frambära, frambringa, bära Hebr. 6: 8 (om frukter).

éxcpeoyco, (f£Ö£op.at, Tiécoeuya. iwoyov (cptöyco) ef-

fugio, fly ut Act. 19: 16 (ur ett hus), sin kos 1.

undan Act. 16: 27, undfly 1. undvika 1. undgå Ti

Lc. 21: 36 al.

Ex<poftéa> (<po
t
3éco) utskrämma, utjaga genom skräck,

förskräcka 2 Cor. 10: 9.
*

zxipofinq, ov (cpojSoz) förskräckt, förfärad Mc. 9: 6,

Hebr. 12: 21.

sxföoj, é^écpuv-, ecporjv {(fuco) frambringa ur ngt,

låta framväxa, drifva 1. skjuta fram 1. ut. pass.

slå ut Mt. 24: 32, Mc. 13: 28 {Tisch. har éx

(fUfj aor. 2 act. skjutit fram, Griesbach £X<pof(

aor. 2 pass. slagit ut).

éxyéco, eco, é^éysa-, vu&^ffOftac, xéyouat. eyö&nu

{yéco gjuta) utgjuta atfia Bom. 3: 15, Apoc. 16: 6,

hälla ut <fid?j]v Apoc. 16: 1 al., slå ut ro xipua

Joh. 2: 15 (vexlames) skiljemynt, metaph. utgjuta,

rikligen meddela Act. 2: 17 al. ; pass. utgjutas

Bom. 5: 5 (Guds kärlek till oss), utgjuta sig,

rinna ut Mt. 9: 7 (om vin), Act. 1: 18 (inelfvor),

metaph. störta sig i 1. hejdlöst öfverlemna sig åt

rjy tz/mv^ Bahw.u Jud. 11 Balaams villfarelse 1.

synd (se BaAadu).

éxyuvco 1. -uvvco Mt. 23: 35 al. = fgde, likt se.

éxyiopk(o (yiopéw) gå ut, bort Lc. 21: 21.
"

éx</"jyw. é</"j$a (<J"jyco) utandas, uppgifva andan

Act. 5: 5. 10, 12: 23.

kxcov. Otjaa, 6v frivillig, af fri vilja, egen drift Bom.

8: 20, 1 Cor. 9: 17.

skata. «c. yj oliveträd, oljoträd Bom. 11: 17. 24,

Apoc. 11: 4, äfn oljoträdets frukt, oliv Jac. 3: 12

j



zb fipoi? zd>v éXatwv Mt. 21: 1 al. Oljoberget \

timma — 2000 alnar = 5 stadier N.O. om Jeru-

salem, så kalladt af de oliveträdsplanteringar på

vestra sluttningen, hvarmed det var betäckt. Det

består af kalksten och har 3 spetsar, af hvilka

den nordligaste är den högsta. Oljoberget i all-

mänhet är högre än alla nästgränsande berg, så

att man derifrån icke blott har en herrlig utsigt

öfver Jerusalem, utan äfn ser Medelhafvet, bergen

Ebal och Garizim, Döda hafvet o. s. v.; bäcken

Kidron skiljer det från Jerusalem. JEsus vistades

ofta der, i synnerhet i Oethsemane vid vestra slutt-

ningen och i byarne Bethphage och Bethanien vid

den östra. Öfver den norra spetsen gick vä^en

till Galilaeen och öfver den östra till Jericho; den

södra heter »förargelsens berg» (se MoXåy). Ifrån

Oljoberget uppsteg Frälsaren till himlen.

iXatov, oo, zö (fgde) olivolja, bomolja, olja Mt. 25:

3 al.; de gamle nyttjade den dels till lysnings-

ämne 1. c. al., dels till smörjelse Lc. 7: 46, Hebr.

1: 9 (eX>. äyaXXtdcrscoz glädjeolja), dels till bote-

medel mot yttre åkommor och sjukdomar i allm.

Mc. 6: 13, Lc. 10: 34, Jae. 5: 14, dels till mat

(i stället för smör, som de gamle ej kände till).

Derföre var oljan ock en betydande handelsartikel.

éXaccbv, wvog, b (se fgde) ställe der oliveträd växa,

olivelund, oliveplantering, »oljoberg». Icke blott

Act. 1: 12, utan äfven Lc. 19: 29 och 21: 37

fkmr detta ord, på de 2 sednare ställena st. det

vanliga éXouwv.

'EXapizTjs, oo, b, nom. gentile af 'EXdp (C^J? ett

semitiskt folk i Asien Genes. 10: 22); Grekerna

kallade provinsen 'EXopacz, som skall hafva legat

emellan berget Orontes och floden Eulceus norr

om Susiana; fkmr Act. 2: 9.

sXdaacov 1. -zzwv, ov, compar. (till eXayös, sia, 6

= pixpos) mindre, yngre Rom. 9: 12, ringare

Hebr. 7: 7, sämre Joh. 2: 10; adv. sXazzov, pij

SÅ. sza>v k$yxovza ysyovoia 1 Tim. 5: 9 först då

hon fyllt 60 år, eg. »då hon icke är under 60 år».

t sXazzovéco, rjaa (fgde) träns, göra mindre, för-

minska; inträns, hafva mindre 2 Cor. 8: 15.
'

éXazzba), cooa; copac (se fgde) förminska, förringa

zivå napd ziva Hebr. 2: 7 ngn i jemförelse med

ngn; pass. förminskas, förringas, blifva ringare

Hebr. 2: 9, aftaga Joh. 3: 10.

sXaovaj, sXijX.axa (perf. attic. af éXdaj) drifva, drifva

på, sätta i rörelse ss. ittttov, äppa, dpöpov, vaov;

Melaudor, Grek. I, ex. t. N. T.
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alltså om hvarjehanda sätt att färdas, hvarvid accus.

utlemnas ss. vaov Mc. 6: 48, Joh. 6: 19 ro; äfn

metaphor. pass. drifvas, jagas Otto ztvos Lc. 8;

29 al.

t éXappca, «c, q (följ.) lätthet, lättnad, metaphor.

lättsinnighet é?,. yprjoftat 2 Cor. 1: 17 förfara

lättsinnigt.

z?M(fpiK, d, öv (eXoKpos hjort, egentl. springaren

af sXmovco) snabb, vig, lätt, men äfn om börda

Mt. 11: 30 lätt att bära 1. fördraga; zb rrapaozcxa

éX. zrjs dXi(peto<; 2 Cor. 4: 17 det närvarande

lätta i vårt betryck 1. trångmål.

sXdyiozos, rj, ov superi, (till éX.ayj^ — pixpös)

ganska liten, minst, ringast, sämst, obetydligast

Mt. 2: 6 al.; ooåé éX. Lc. 12: 26 ne minimum
quidem; époc s.'c sXdyiazöv saziv 1 Cor. 4: 3

det länder mig till ngt ganska obetydligt, qvittar

mig fullkomligt lika, är mig alldeles enahanda.

f iXu.yioz6zs.poz, a, ov, compar. (af fgde) den rin-

gaste (och) ringare än Eph. 3: 8.

sXmoj = éXaövco, hkt se.

'EXsdZap, b indecl. (IT^K af b$ Gud, hjelp)

Eleazar, Eliuds son Mt. 1: 15 bis.

+ éXsypöz, dö, b =- följ.
||
sXsyyoq 2 Tim. 3: 16.

*

sXsy&s, sojz, f] (iXéyyco) — följ.; tillrättavisning

zcv('k för ngt 2 Petr. 2: 16 han fick tillrättavis-

ning för sin öfverträdelse.
*

sXsyyoz, oo, b (följ.) bevis, bevisningsmedel, öfver-

bevisning 2 Tim. 3: 16, öfvertygelse Hebr. 11: 1.

sXéyyco, sXéy^co, rjXsy^a; TjXéyydrjv (härledning oviss,

kanske af sXdco = éXaövco och syyco = dyyco

Xen. Oecon. 10: 2. 7, se åvdyxrj) drifva i trång-

mål, bevisa, öfverbevisa zivå izspi zivoq Joh. 8:

46 al., vederlägga Tit. 1: 9 (och derigenom) ut-

skämma, förebrå, förehålla, tadla, ogilla, tillrätta-

visa Mt. 18: 15, Tit. 1: 13, 2: 15, bestraffa,

straffa Lc. 3: 19 al.; pass. öfverbevisas bnö zivos

Joh. 8: 9, 1 Cor. 14: 24, éXsyyöpsvoc

Tiapaftdzai Jac. 2: 9 öfverbeviste af lagen ss. öf-

verträdare = i det lagen förklarar eder för öf-

verträdare; tillrättavisas, näpsas ottÖ zivo<? Hebr.

12: 5.

é?,e£cv(K, i], öv (se följ.) värd medlidande, ömkans-

värd, eländig, usel 1 Cor. 15: 19, i andlig me-

ning öinkansvärd Apoc. 3: 17 (genom okunnighet

om sitt syndaelände).

sXssco (éXsa Rom. 9: 18, éXsäzs Jud. 23 Tischend.),

7]oa), rjcra; 7]drjoop.ai, rjpai, yttrjv (sXsos) hysa

13
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medlidande, förbarma sig öfver rwa Mt. 9: 27

scepe, visa sig huld 1. nådig emot ngn rivö. Rom.

9: 15. 16. 18; pass. röna medlidande, vederfaras

barmhertighet, blifva benådad o. s. v. Mt. 5: 7.

Rom. 11: 30. 31 al.; anm. o éXe&v Rom. 12: S

= parabolanus sjukskötare (utgjorde en elass af

diaconi); — éXséoj utmärker ett verksamt delta-

gande (mera activt), olxretpoj deremot blott be-

klagande (mera passivt).

eXsTjpoauvq, jyc, fj (följ.) medlidsamhet (emot fat-

tiga), understöd, barmhertighetsverk, allmosa; ttoi-

siv éX. Mt. 6: (1). 2 al. utöfva barmhertighets-

verk, åidövai £L Lc. 12: 33 al. gifva allmosa,

deremot Lc. 11: 41 gifva ss. allmosa (rå ivovro.

det som är i bägaren och fatet).

é?,S7jp.oju, ov, genit. ovor (följ.) medlidsam, bann-

hertig Mt. 5: 7, Hebr. 2: 17.

sXeo<r. oo, h Mt. 9: 13 al. och -soc, ro Lc. 1: 50 al.

medlidande, förbarmande, barmhertighet; rw bps-

répcp éXéet Rom. 11: 31 genom den eder veder-

farna barmhertighet (hkt skulle väcka dem till af-

undsjuka), så. xaraxaoyärai xptascoz Jac. 2: 13

se xaraxaoya.oy.ai.

éXepSepca, «c, 'fj (följ.) frihet i allmht ss. i hand-

lingssätt 1 Cor. 10: 29; frihet från (Mosaiska)

lagens föreskrifter och förbannelse, den evangeli-

ska friheten Gal. 2: 14, 5: 1, 1 Petr. 2: 16 (fri-

het från lagtvång), ryu éX. (scil. rpéxere 1. dylikt)

Gal. 5: 13 anväuden blott icke friheten till en

anledning för köttet; andlig frihet 2 Cor. 3; 17,

2 Petr. 2: 19; vöuak éX. Jac. 1: 25, 2: 12; vj

éX. — roo Qsoo Rom. 8: 21 den frihet, hkn

skall bestå i Guds barns herrlighet.

éÅsuHepnz, a, ov (obrukl. sAsubio — zpyop.at) li b er,

som kan komma och gå när och hvart han vill,

kan fritt röra sig, obunden, fri, sin egen herre;

i N. T. a) i borgerlig mening: oafhängig, fri )(

dotiXoc, Joh. 8: 33 al., oberoende éx Ttrhrcou 1

Cor. 9: 19 af alla, fri från skatt Mt. 17: 26, från

lagen Rom. 7: 3 (lös och ledig från lagen); b) i

evangelisk 1. andlig mening: fri (från lagens för-

bannelse), rfj dixaioa'j\J7] Rom. 6: 20 med afs. på

rättfärdigheten ti. ä. faktiskt oafhängiga af lagens

fordringar, 1 Petr. 2: 16 (emedan de icke af lag-

tvång eller andra yttre motiver ntan (ha. rov f\6-

pinv göra det goda, kallas de trogna så).

éÅsobep/xo, cbato, coaa; (oSnéOfläi, (bihjV (fgde) göra

fri, frigöra, befria; i N. T. blott i högre och and-

lig 1. evang. mening Joh. 8: 32 al., s/.zobepia

sX. Gal. 6: 1 befria för frihet (för att blifva fria).

EÅeuaa?, swc, ~/j {kXeåoopta.t, /ut. till épyopat) an-

komst Act. 7: 52.

éÅs<fdvrcjoz, rj. ov (éÅé<pa<r, avroc elefant, elefant-

tand, elfenben) af elfenben rtxzuoz éÅ. Apoc. 18:

12 elfenbenskärl.

EXcaxzcp., o indecl. (CpJ9N Gud upprättar) Eliakim.

Abiuds son Mt. 1: 13 (Ms), Lc. 3: 30.

iXcytia. aroz. ro {zXioaco) eg. det vridna, korg?

f£tf(ia Joh. 19: 39. 43

'EÅtéCsp, o indecl. (= 'EÅéd&p, hkt se) Eliezer, en

af JEsu förfäder Lc. 3: 29.
'

'EXtoud, o indecl. (?iSI Gud, 11 Pl ära) Eliud, Achims

son Mt. 1: 14. 15.

'EXtadftsr, v] indecl. nyStt? 1 !?** Guds ed 1. löfte af

V^UJ svärja) Elisabeth, Zacharias' hustru och Jo-

haunis döparens moder Lc. 1: 5 ff".

^EXiöo~aj.o<;, oo, b Gud"hjelp) Elisa, pro-

pheten Elias' lärjunge, följeslagare och efterträ-

dare; uppträdde ss. sjelfständig prophet under

konungarne Joram och Jehu 896—856 f. Chr.

;

se vidare 1 Reg. 19—2 Reg. 13; fkmr i N. T.

Lc. 4: 27.
*

ztiaoto, cgco (iX.i£ adj. vriden, ringlad) vrida, linda,

sammanveckla Hebr. 1: 12, äfven Apoc. 6: 14

EÅioaopsvov för zihaa. (se tlkiaaco).

zlxos. so$, ro (eXxto) sär, rufva, var- 1. etterböld

Lc. 16: 21, Apoc. 16: 2. 11.

zÅxoa); couai (fgde) förorsaka sår, såra; p. p. p. zlXx.

1. rjXx, Lc. 16: 20 full af bölder 1. sår.
'

eXxåoj, se följ.

eXxoj, kXxuaco, sDaoaa (pra:s. kXxöco fkmr ej i N. T.)

draga Joh. 6: 44 al., släpa Act. 16: 19 al., draga

ut d. ä. blotta Joh. 18: 10; i profangrek. har

ordet äfven betydelsen af sarga, slita, rifva hvaraf

IXxoz, hkt se.

'EXXdc. ddo<z, i] Hellas 1. Grekland, egentl. landska-

perna emellan Thessalieu och Peloponnesus, alltså

egentliga Hellas; men Act. 20: 2 äfven med in-

begrepp af Peloponnesus, alltså = \lyata. hkt se.
"

"EXXrjv, r
t
vos, b Hellän 1. Grek (oj EXX. en hufvud-

stam af Greklands urinvånare, s. först bodde om-

kring Parnassus i Phocis och derpä under l)eu-

calion vandrade in i Thessalien; Achilleus' följe-

slagare till Trojaj sedermera Greker i allmänhet),

af grek. ursprung; sä kallades synecdochice »icke

Judar», så att dermed betecknades Hedningar, tv
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Grekerna anträffades öfverallt i de då bekanta län-

derna och utmärkte sig genom en viss bildning,

äfvensom, före Roms herravälde, genom ett poli-

tiskt anseende. Hos Lucas och Paulus förekom-

mer ordet vanligen i denna bemärkelse; dock inne-

fattar benämningen Act. 11: 20, 19: 10 äfn pros-

elyter, och Act. 14: 1 blott proselyter ( )( eåvrj

i 2 v.) äfvensom Act. 18: 4 (ss. närvarande i

synagogan). Joh. 7: 35, 12: 20 måste det betyda

sådana Judar, som talade grekiska, alltså vara

synonymt med ^EXX^vcaxqz, hkt se.

'EXXrjvcxos, i], 6v, (fgde) Grekisk Lc. 23: 38, Apoc.

9: 11.

EXXrjvk, tdoz, 7] femin. patronym. (af "EXXrjv) Grek-

inna; synecd. adj. hednisk (qvinna) Mc. 7: 28,

Act. 17: 12.

EÅÅrjvtaT7jS, oo, b (éX/yviCco visa sig som en grek

i språk, drägt, lefnadssätt, i synn. tala grekiska)

Hellenist, en jude s. talar grekiska, grek-jude Act.

9: 29, grek-jude-christen Act. 6: 1; derunder inne-

fattas också proselyter Act. 11: 20, i fall der ej

rättare läses 'EXXrjvac, hkt se.

kXXyvcaxi, adv. (af éXXyvcCco, se fgde) på grekiska

Joh. 19: 20; åXX. ytvcbcrxetv, förstå grekiska Act.

21: 37.

f eXXnyd.co (se följ.) hos Tisch. Cod. Sin. fkmr éX-

Xbya iPb.il'. 18
||

éXXbyec.

f zXXoyio) (ev, Xnyoq') taga i beräkning, föra upp

på ngns räkning xivi Phil. 18; pass. tillräknas

Rom. 5: 13 (der frågetecken bör sättas efter vo-

poo). Anm. Endast på dessa begge ställen fkmr

ordet i hela grek. litteraturen.

EX.po.— 1. coddp, b indecl. (^N Gud, V TI s. gör

bekant) Helmodam Lc. 3: 28.

éXniZco, tco, txa, ioa (följ.) hoppas, sätta sitt hopp

på ngn 1. ngt Mt. 12: 21 scepe, xtvc, ev 1. em
xivi (ss. den grund, hpå hoppet hvilar, hvaremot)

ek 1. em riva. 1. xc (uttrycker målet, hpå hoppet

är rigtadt); hoppas, vänta att oxi 1. med infin.,

1. ngt xL

eXnk, J^oc, f] (eXjrw, eXnopac hoppas) förväntan,

hopp, förhoppning Act. 16: 19 smpe, e/etv éX^n.

ek reva Act. 24: 15, 1 Petr. 1: 21, äfven em
xtve 1 Joh. 3: 3 till 1. på ngn; nap' sXmåa en

eXmdt Rom. 4: 18 emot förhoppning (object.), på

förhoppning (subject.), förhoppningslöst, förhopp-

ningsfullt (oxymoron); eXizk ftXeyropévrj Rom. 8:

24 ett hopp, hvars föremål ligger framför ögonen,

ép.ftareuoj 99

/] eXjus -fj uTtoxecpévrj Col. 1: 5 det hopp, hvars

föremål är deponeradt = förvaradt i himlen (hop-

pet tänkes objectivt = till sitt object. innehåll =
Messianska frälsningen), likaså r) paxapia. eXir.

Tit. 2: 13 det saliga föremålet för hoppet =
Mess. frälsningen, éX.n. Qaxra 1 Petr. 1: 3 ett

lefvande hopp (dermed menas det lif, hvartill Guds

barmhertighet uppväckt den trogne från hopplös-

hetens död Eph. 2: 12); eXn. oixaioouvrjt; Gal.

5: 5 hoppet om rättfärdighet (genit. obj. eller att

rättfärdigas neml. vid yttersta domen, då vi af

Christo förklaras för rättfärdiga); xk i] eXaz. r9}<;

xXijoecoz 0.0x00 Eph. 1: 18 af hkn beskaffenhet

hans kallelses hopp är d. ä. hkn stor och herrlig

förhoppning är gifven den, hkn Gud kallat till

Messiae rike (riyc xXrjaeco^ är genit. caussa?), év

fj.ia eXmdt xrjs xXijoecos Eph. 4: 4 genom en

enda förhoppning s. eder kallelse gaf eder (neml.

om Mess. frälsningen).

'EXvö/iaz, a, b (Arab. alimon sapiens vir) Elymas,

den vise mannen; så kallade sig Barjesus Act.

13: 8, liksom ännu spåmän och trollkarlar i Öster-

landet kallas bland folket; Lc. öfversätter det 1. c.

med b pdyoq, hkt se.

(eXco) ecX^ov, elÅoprjv, se alpéco.

^EXojt, äfven 'EX(oc, Syr. form för Hebr.

min Gud Mc. 15: 34 (bis).
*

épaoxoö, iyc, oT) (é/iou, aöxou) 1 pers. pron. reflex.,

mig sjelf, mig, ån ép. Joh. 5: 30 al. af mig

sjelf, genom min egen kraft, frivilligt Joh. 10: 18:

ordet har äfven dat. och accus.

épfiacvco, evéftrjv (ftatvto) stiga in ek izXctiov 1. ttXoc-

dptov Mt. 8: 23 al. i ett skepp 1. en båt; l///9«c

scil. ek xb udcop Joh. 5: 4 (Tischend. Cod. Sin.

utelemnar ordet och versen, der det står).

epftäXXco, évéflaX,ov (j3d.X?M) inkasta, slunga in,

störta ek xt Lc. 12: 5.

epftdnxco, a<pa (ftdnzco) indoppa xc ev xevi Mt.

26: 23 (Joh. 13: 26 har Tisch. Cod. Sin. ftd<t>as);

med. ek xi Mc. 14: 20 indoppa sig 1. doppa sin

hand uti ngt.

épftaxeuco (epfid.xr^ den som stiger in 1. på, deraf

sjösoldat af épftacvco) inträda, gå in 1. på, be-

träda t. ex. vrjoov, rraXcv, sedan äfn om ett and-

ligt gebit, som genom forskning 1. annan andlig

verksamhet beträdes, inlåta sig 1. fördjupa sig uti

o. pr) écbpaxev Col. 2: 18 inlåta sig på det öfver-

sinnliga (transscendentala) gebitet
||
ä écbpaxev på
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visionernas område (detta sednare kanske rättare;

ty derraed skulle utmärkas den svärmiskt-theoso-

phiska sysselsättningen med Gud och Englarne).

épfiifid&o, aaa. (ftiftd^oj) låta stiga) låta stiga uti

(ett skepp), föra om bord Act. 27: 6.

IpfiXeira), e<po. (ftXénoj) kasta sina blickar in i 1.

på ek u Mt. 6: 26, Act. 1: 11, tivl (Mt. 19: 26)

Lc. 20: 17 al. på ngn, se på ngn, äfven xi Mc.

8: 25; absol. se, kunna se Act. 22: 11.

épftptpdopat, Tjodprjv, rftrjv (ftptpdopat af fipcpr]

fnysning, fräsande af ppépoj fnysa, fräsa) frusta,

brumma uti; transl. yttra sin vrede 1. ovilja, vred-

gas, förgrymmas ttvi Mc. 14: 5, ev. Xéywv Mt.

9: 30 han tillsade dem strängeligen 1. allvarsamt,

äfn utan Xéycov Mc. 1: 43; év. toj nveöpan xdi

hupa^ev kamov Joh. 11: 33 han blef i sin anda

djupt gripen och skakad, egentl. han greps i sin

anda af ovilja (deröfver att icke förr hafva kom-

mit de sörjande till hjelp) och gjorde en skakande

rörelse med kroppen; ev kauTw Joh. 11: 38 inom

sig, i sitt inre.

é/j.éa>, eaa vomo, utspy Apoc. 3: 16 (se yfoapoz).
*

f ep.pawop.ai (pacvopat) dervid rasa Tivi emot ngn

Act. 26: 11.
*

'Ep.p.avouyX, 6 indecl. (^NIJÖJ? Gud med oss) Im-

manuel; har afs. på Christi gudomliga och mensk-

liga natur Mt. 1: 23, jfr Es. 7: 14 och Apoc.

21: 3 per' auTÖJV &eoz.
*

'Eppaouz, 6, indecl. (Talm. DINfcN) Emmaus, en by

60 stadier = 1 Sv. mil ifrån Jerusalem; läget

obekant och får icke förvexlas med staden Em-

maus', hkn låg 160 stadier vester från Jerus. och

sedan 3:dje århundradet e. Chr. hette Nicopolis:

fkmr Lc. 24: 13.
*

éppéva>, évépetva (pévio) bli/va i 1. vid, hålla fast

vid, framhärda uti Ttvi Act. 14: 22, ev tivi Gal.

3: 10, Hebr. 8: 9 stadna qvar inom ngt (det i

lagboken skrifna, äfvensom förbundet betraktas ss.

en inhägnad, ur hkn man utträder, oöx épp..).

Eppd>p 1. 6p, 6 indecl. ("ii ÖH eg. åsna) Emmor,

Sichems fader; af hans söner hade en griftplats

blifvit inköpt, der Jacob lades Act. 7: 16.
*

i/ioc, T), öv pron. poss. (épou) min Mt. 18: 20 al.

;

to epbv 1. xå épd Mt. 20: 15 al. det som mig

beträffar 1. tillhörer, mina angelägenheter; oöx

eoriv épnv med infin, Mt. 20: 23, Mc. 10: 40

meum non est det tillhör icke mig, är icke min

sak, beror icke på mig att; xfj épfj yeipi 1 Cor.

étmop£'jo;j.ai

16: 21 al. med egen hand: rj iprj dvdpv^ai^

Lc. 22: 19, 1 Cor. 11: 24. 25 min åminnelse

d. ä. åminnelse 1. minne af mig, liks. i lat. tuum
desiderium = des. tui, så att poss. står ob-

jectivt och = genit. af personalpronomen (detta

constructionssätt fkmr ej på flera ställen i N. T.).

f ipTtatypovfj, iyc,
fy

(se följ.) bespottelse, begabberi;

eXeuaovTac ev epiz. 2 Petr. 3: 3 de skola fram-

träda med bespottelse (ordet fkmr i hela Grek.

litteraturen ensamt 1. c).

f épnatypös, ow, o (följ.) bespottelse, begabbelse

Hebr. 11: 36.
*

éprratCco, Tiaigoj; ~ar/J}fyonpat. e—a'iyj}r]v (Trai^co)

eg. leka, dansa, hoppa i 1. på ngt; deraf i N. T.

bespotta, drifva gäck med Tive Mt. 27: 29 al.,

äfven absol. ss. Mt. 20: 19; äfven narra, bedraga

Mt. 2: 19.

f épnaixTTfi, o'j, b (fgde) bespottare, begabbare Jud.

18, 2 Petr. 3: 3 (för hvilka det heliga tjenar till

spott och åtlöje).

epnepiTcaTea) (ixepmaTeco) gå 1. vandra omkring uti

1. ibland ev tioiv 2 Cor. 6: 16.

épntnkrjpi 1. -niiiXdat, evénXrjoa; epTziizX^apai, éve-

nX^a&Tjv {räpnXripi) egentl. ifylla, deraf uppfylla,

mätta, vederqvicka tcvoz Lc. 1: 53, Act. 14: 17;

pass. uppfyllas, blifva 1. vara mätt Lc. 6: 25,

Joh. 6: 12, metaphor. tiv<k Kom. 15: 24 veder-

qvickas af ngn (om andlig vedevqvickelse).

epntJTprjpt, evénpr^oa {nipnprjpi) sätta 1. tända eld

på, uppbränna ttAXcv Mt. 22: 7.

epTicnTO), Tieaoupai, ér.eaov {t:i~tco) falla uti ek u
Mt. 12: 11 (Lc. 14: 5), råka ut för ek Ttva Lc.

10: 36, ek ti 1 Tim. 3: 6 al.; epn. ek yeipaz

0eou Zojvtoz Hebr. 10: 31 är förskräckligt för

den otrogne (jfr Syr. 8: 1), för den trogne der-

emot är det bättre att falla i Guds än menniskors

händer (2 Sam. 24: 14).

épnXéxiö; eve7T?Mxrjv (nXéxco) infläta, insnärja, in-

veckla; pass. inveckla, invefva 1. insnärja sig Ttvi

i ngt trop. 2 Tim. 2: 4, 2 Petr. 2: 20.

éprrX^ftco, se epninXinpi.

épnX.nxfy, fyz, fy
(epnXéxco) inflätande, Mätning Tpc/cöv

1 Petr. 3: 3.
'

épnvéco (nvéoj) blåsa in, inträns, och inblåsa träns.;

inandas med genit. aTretXfyz xdi <p6voo Act. 9: 1

hot och mord (ss. det element hvari Saulus lefde).

éunopeöopat, eöoopai (ip-opoz) vara på resor, resa

i handelsärender, drifva handel, handla Jac. 4: 13;

handla, ockra med 1. på ngn Tivd 2 Petr. 2: 3



söka att draga vinst af ngn (genom sina upp-

diktade tal om christlig frihet och dylikt sökte

Ivrlärarne neml. bedåra andra och efter sitt giriga

och köttsliga sinne draga vinst af dem).

épnopca, ac, (se följ.) resa, sjöfart (i handels-

ärender), handel (i synn. grosshandel) Mt. 22: 5.

épitopiov, oo, ro (eg. neutr. af épitöpioq till handel

hörande, se följ.) handelsplats; olxoz é/moptou

Joh. 2: 16 marknadsplats, handelsbod.
'

ipnopos, ou, b (év, izopoq väg, resa) eg. en som är

på en resa, vandring, väg — i synn. en handlande

Apoc. 18: 3 al., s. drifver utrikes handel, gross

handlare )( xdnvjÅoc; 1. äyopo~io<; minuthandlare 1.

krämare, som tager sina varor hos épnopoq och

håller dem till salu i sin bod på torget; står ss.

adj. Mt. 13: 45.

épnprj&co, se épuiTLprjpt.

zpTtpoa&sv, adv. (év, Tzpöafttv) i förväg a) om rum:

i förväg, framför Lc. 19: 4 al., spnp. xai omaBev

Apoc. 4: 6 framför och baktill, r« ipnp. Phil. 3:

14 det som är framför, den återstående delen af

vädjobanan — ss. prwpos. med genit. framför 1.

-till, inför Mt. 5: 16 al.; b) om tid: tillförene,

förut; ss. praipos med genit. före Joh. 1: 15.

(27). 30.

épnzbco, uaco, uaa; uaftyoopai (tituoj) spotta i sk
ro Tcptkconov xivos Mt. 26: 67 spotta ngn i an-

sigtet; på sk riva Mt. 27: 30 på ngn, äfn xtvi

Mc. 10: 34 al.; pass. bespottas Lc. 18: 32.

ip.(pavr]t;, éc (épcpaivto, inlysa af sv, (paivof) My-
sande, i ögonen fallande, som är 1. står i ljuset,

synlig Act. 10: 40; sysvöprjv ép<p. Rom. 10: 20

jag har visat mig.

épfaviZcö, taco, iaa; ioilrjv (fgde) göra synlig, tyd-

lig, låta se, uppenbara Joh. 14: 21. 22, tillkänna-

gifva, yppa jipöV riva Act. 23: 22 för ngn, låta

förstå <ki Hebr. 11: 14, föreställa, göra förslag

Act. 23: 15;, anmäla sig 1. uppträda (ss. ankla-

gare) xiv\ xaxd xivos hos ngn emot ngn Act.

24: 1, 25: 2, nepi xivoq rörande ngn Act. 25:

15; pass. synas, visa sig Mt. 27: 53, fram- 1.

uppträda nvi bnsp xivoz Hebr. 9: 24 inför ngn

till ngns bästa 1. för ngns räkning — enl. andra:

Chr. företräder vårt ställe inför Gud d. v. s. Gud
ser oss i Christo an; liksom han såg hela msko-

slägtet i den förste Adam, så ser han nu hela

det troende mskoslägtet i den andre Adam, Chri-

stus, deras fullkomlige öfversteprest, inför sitt an-
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sigte. I Christi lydnad, skönhet m. m. ser han

vår: Chr. och vi äro inför Gud blott en och ett.

ep<pofioc, ov (<fö(Ho<;) i fruktan, rädd, förskräckt,

häpen Lc. 24: 5 al.

épHpuffdcu, 7]oa (<puodxo blåsa, andas af <puaa blås-

bälg, blåst af <p6co onomatop. ord på blåsa) blåsa

i, på Joh. 20: 22.
*

ep<pi)TO<:, ov (<pux(k, adj. vble af <p6co) inplantad

Xöyos Jac. 1: 21 (det redan i nya födelsen in-

plantade ordet, som städse ånyo behöfver emot-

tagas — synda-utväxterna skola bortskäras och

ordet i stället inympas).

év, prcepos. med dat. (in, inom, inuti — utmärker

ett varande inuti, samstämmigt med och förhåller

sig till etc 1- £C st. evc, såsom Ttpo till npoz)

l:o) loci: inom, uti, i Mt. 1: 18 swpissime, ev

r«?c coaiv bpojv Lc. 4: 21 i edra öron d. ä. i

det J hören mig, év kaoxip ebtéiv o. s. v. Mt.

9: 3 al. (se léyio), év aåroc<: Eom. 1: 19 inom

dem d. ä. i deras inre 1. hjertan, év bpTiv abrdiz

1 Cor. 11: 13 uti edert eget inre (oberoende af

yttre inverkan på edert omdöme), év b/icv 1 Cor.

14: 25, Gal. 1: 16, 1 Thess. 2: 13 i eder 1. edra

själar, év époc 1 Cor. 14: 11 i mig, i mina ögon,

efter mitt omdöme, év 'f/Åca Eom. 11: 2 i det

om Elias handlande stället, év Aaftid Hebr. 4: 7

i stället hos David 1. genom David, év zfj 'Apa-

ftta Gal. 4: 25 i Arabien d. ä. hos Araberna, év

auzoiz Rom. 11: 7 i deras ställe d. ä. der de

(neml. grenarne) suttit, év ok etpc Phil. 4: 11

i hka omständigheter, hkt läge jag befinner mig;

på Mt. 24: 40 al., év ypäv 1 Cor. 4: 6 på oss

d. ä. genom vårt exempel; vid Lc. 13: 4 al., év

ok Act. 24: 18 hvarvid; ibland Mt. 2: 6 al.;

inför 1 Cor. 2: 6, 6: 2 al, év 7id.ar
t

xviaet Col.

1: 23 inför hvarje varelse = mska. — 2:o) tem-

poris: inom, under, på, uti Mt. 2: 1 scepius,

év q> under det att Mc. 2: 19 al., under tiden

tills Lc. 19: 13, év tw zpovw toutco Act. 1: 6

(neml. ou (iszä TroÅÅåz xabxaz i]pépa<z Act. 1: 5),

év toutoj Act. 24: 16 al. derunder 1. ock i en-

lighet dermed; év med infin. uti 1. under det att

Mt. 13: 4 al, äfn då, emedan Hebr. 2: 8, 3: 15

év töj Åéysaftai emedan det heter (står i närma-

ste förening med det fgde, h varifrån det på sin

höjd med ett comma bör skiljas). — 3:o) caussae,

instrumenti etc.: förmedelst, med, igenom (per

hebraismum) Mt. 3: 11 swpe, év pdfiocp 1 Cor.

4: 21 i käpp (utrustad d. ä. försedd) med käpp,
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év o) Pom. 2: 1 derigenom att 1. kanske rättare

i den sak 1. punkt som, Hebr. 6: 7 i hkn punkt,

i likt afseende; i förmåga af év ?/>yw Koptou 1

Tliess. 4: 15, év zo~t<: Åoyoc? ooo Rom. 3: 4 i

afs. på 1. beträffande dina prophetior (om Mes-

sias), év a'3ro£c Rom. 10: 5 derigenom att de

(lagens bud) uppfyllas. — Anm. I alla de mång-

artade fall, der denna priepos. förekommer, kan

man nästan mer än vid ngn annan spåra dess

ursprungliga betydelse; dessutom anm., att den

genom brachylogi ofta förenas med verber, som

betyda rörelse till, och utmärker då icke blott an-

komsten till, utan äfven hvilan på stället ss. Mt.

10: 16 al.

évayxa/uZopat, ladp.Tjv (év, uyxd.Xrj) taga i sina ar-

mar, i sin famn ztvd Mc. 9: 36, 10: 16.

évdÅioc, ov, äfn 3 änd. (év, ä\<;, ^ haf) som är i

hafvet; neutr. plur. hafsdjur Jac. 3: 7.

f svavrc, adv. (év, åvTi) i närvaro af, inför med

genit. Lc. 1: 8, Act. 8: 21
ij
évcomov, N. T. ord.

évavTtnv, adv. (egentl. neutr. af följ.) inför, i åsyn

1. närvaro af ngn med genit. Mc. 2: 12 al.

évavrioz, a, ov (dvTins, a, nv emot 1. midt emot

stående, motsatt af d.VTt) s. är i ansigtet 1. åsyn,

inför, c o ram, raidtför, emot, vidrig (om vind —
motvind) Mt. 14: 24, Mc. 6: 48, stridande mot,

fieudtlig Act. 26: 9, 28: 17 (rtvt), fieudtligt sin-

nad rcvc mot ngn 1 Tliess. 2: 15; é$ évavziaz

(scil. yd>po.q) tcvoc Mc. 15: 39 midt emot ngn,

h ef évavTMZ Tit. 2: 8 den s. är från motsatta

sidan, motståndare, vedersakare.

évdp%opat, ap^uprjv (upyopai) börja på, begynna

zi Phil. 1: 6, göra början med ztvi Gal. 3: 3.

evaroz, se svvazoz.

évdeyz, éc (év, dst) i behof, brist, nöd, behöfvande,

torftig Act. 4: 34.
*

svdstypa, citoc, to (följ.) bevis, tecken, förebud 2

Thess. 1: 5 st. o (scil. tkt åvéysatle év unnpovfj

x. t. L) éo~Tiv svdetypa hvilket är ett förebud.

évdelxvjpc; svsdsi$df/.rjv (dslxvu/u) liks. invisa, på-

peka; i N. T. blott med. bevisa, ådagalägga, låta

se ti Bom. 2: 15 al., zi 'év ztvt Rom. 9: 17, 1

Tim. 1: 16, dydnyv elfc n Hebr. 6: 10 bevisa

kärlek emot ngt (^r är attraction st. vjv); évå.

svåsc$cv Tivo? 2 Cor. 8: 24 lemna 1. gifva bevis

på ngt (verb. c. substant. oonjug. — verb. finit.

svdsc£ao~&s måste förstås inunder) »i det J lem-

nen bevis på , ,så (gören .1 det) inför för-

samlingame».

svdsi$ic, ewf, <y (fgde) invisning, bevis ztvét; på ngt

Rom. 3: 25 al.

svdsxa. undecim, elfva; o\ svdsxa pafhjzäi Mt.

28: 16, äfn blott ni avd. Mc. 16: 14 al. de elfva

lärj ungarne (efter Judas Ischanoths bortgåug).

svdsxazos. rj, nv, numer, ordin, (fgde) den elfte Mt.

20: 6. 9, Apoc. 21: 20.

évnsynpat (osyopai) in-, an-, upptaga, åtaga sig,

tillåta, tillstädja; i N. T. imperson. det är antag-

ligt, tillåtet, möjligt, låter sig göra, går an Le.

13: 33.
'

svdypsco, Tjaa (év, drjpoi uti 1. bland sitt folk, i

hemmet) vara hemma 2 Cor. 5: 9 trol. i egent-

lig mening, deremot trop. 2 Cor. 5: 6 under det

kroppen är vår hemort (kroppen är tänkt ss. ett

hus, ur hkt vi ännu ej utgått), likaså i 8 v.

f évdidöaxio (— évduco) i- 1. påkläda Tivd ti Mc.

15: 17; med. zi Lc. 8: 27, 16: 19 kläda sig uti

1. påtaga sig ngt.

svdixnz, nv (év, dixrj) enlig med det rätta 1. rätt-

visan, rättmätig, rättvis Hebr. 2: 2, Rom. 3: 8.

f évonprjanz, eojc, r] (évdnpsco bygga deri, af év.

dnp.o<z do mus af dspco bygga) inbyggnad, inlägg-

ning Apoc. 21: 18.

f évoo^uZo); doltrjv (åo$d£co) förherrliga; pass. sv

zivi 2 Thess. 1: 10. 12 (så att de christnas för-

herrligande tjenar till Christi eget).

svdo$oz, nv (sv, onqa) l:o) i opinionen, efter all-

männa meningen )( r.apd.dn^nq, fkmr ej i N. T.

2:o) i anseende, rop, ära, herrlig skönhet Eph.

5: 27, berömd, ärad, förnäm, präktig, herrlig Lc.

7: 25 al. )( ddogoz, äfn äzipos 1 Cor. 4: 10.

f svdupa, azo<z, zn (évdöm) det i- 1. pådragna 1.

-klädda, klädnad, drägt Mt. 3: 4 al.; plur. kläder

Mt. 7: 15.

f évduvapoco, coaa; cbftyv (dövatuz) stärka Phil.

4: 13 al.; pass. blifva stark, kraftig, vinna kraft.

tilltaga i kraft Act. 9: 22.

évd')vco — évduopai, smyga sig in 2 Tim. 3: 6, se

svovto.

svduoiz, scoc. 5] (följ.) iklädande, påtagande tttazuov

1 Petr. 3: 3.
'

éuååat, sduoa-, dsd'j;tai. sd'jadur
t
v (n6co) in du o,

insänka, ikläda Tivd ti Mt. 27: 31 al.; med. sän-

ka 1. smyga sig in i (se évd'JV(o). ikläda 1. påtaga

sig zi Mt. 6: 25 al., tu d-),a Rom. 13: 12 al.;

kläda 1. utrusta sig med zi metaphor. Lo. 24: 49

al. ss. dövapcv, diföapacav. zd a~)Ayyva, tov



évsyxat

véov uväpcoKov Eph. 24: 4, Col. 3: 10 = an-

taga den nya christliga sinnesförfattningen.

kvéyxat och éveyxeiv aor. till cpépco, hkt se.

evéåpa, as, ?] (év, iåpa säte) insidiae, bakhåll,

forsat, noifiv év. Act. 25: 3 anlägga försåt; äfn

anslag, stämpling. — Act. 23: 16 har Tischend.

eveåpov, hkt se.
*

evedpsåd), (fgde) lägga sig 1. ligga i bakhåll, försåt,

lura på ngn, lägga 1. ställa försåt för ngn rtvd

Lc. 11: 54, Act. 23: 21.

t eveåpov, ou, ro = evéåpa Act. 23: 16.
*

évecÅéco, rjaa (ecÅéco tränga, tränga tillhopa, inne-

sluta) inveckla, insvepa rivi Mc. 15: 46.
*

svetpt (dpi) vara uti; rå évovra Lc. 11: 41 det s.

är 1. finnes deruti, neml. i bägaren och fatet.

evexev, åfn etvexev, i profangr. vanl. evexa s. fkmr

i N. T. blott Lc. 6: 22, Act. 26: 21, prcepos.

med genit. för skull, för Mt. 5: 10 al., ol> eve-

xev Lc. 4: 18 hvarföre == och derföre, revos ev.

Act. 19: 32 hvarföre, af hvad orsak, i hvilken af-

sigt; med infin. i genit. 2 Cor. 7: 12 derföre att,

på det att, för att. — Anm. Detta ord synes ofta

vara utelemnadt vid rou och infin.

évevqxovra, se évvevijxovra.

évebs, d, öv (= dvecos, qsi ävaoc af å 1 och dco,

cjluco skrika, ljuda) utan ljud, mållös, stum Act.

.-. 9: 7. & vatiii.. >«;•;*-,

évépyeia, as, ^ (se följ.) verksamhet (activ), verk-

nings- 1. handlingskraft Eph. 1: 19 al., xarå rrjv

ev. rou xpdrous rrjs layoos abroo l. c. till följe

af den verksamhet hos hans styrkas kraft, évep-

ye~iv ev. Eph. 1: 20 ådagalägga L visa verksam-

het; xa.r ev. — p.époos Eph. 4: 16 efter

en verksamhet s. motsvarar måttet af hvarje en-

skild del; ev. nXdvrjs 2 Thess. 2: 11 förförelsens

verksamma kraft.

évepyéco, yjpy/jcra (évepyrjs) vara verksam, verka

absol. Mt. 14: 2 al., ri 1 Cor. 12: 6 al, b évep-

yrjOm eBvrj Gal. 2: 8 den som varit verk-

sam för Petrus (dat. eommodi) i afs. på apostla-

skapet hos omskärelsen o. s. v., d. ä. den (d. ä.

Gud) som varit verksam för att göra Petrus till

Jude-apostel har också varit verksam att göra

mig till hedninge-apostel; med. vara 1. visa sig

verksam (om saker) Rom. 7: 5 al., äfven visa L

yttra sig.

évepyrjpa, aros, rö (fgde) eg. det verkade, verk,

verkan, verkning 1 Cor. 12: 6, ev. åuvdpecov verk-

ningar s. bestå i under, underverkningar v. 10.
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évepyi]S, és (év, epyov) i verk, verkande, verksam

1. kraftig Phil. 6, Hebr. 4: 12, Mpa év.

1 Cor. 16: 9 för mig har blifvit öppnad en stor

och kraftfull dörr d. ä. för mig har blifvit öpp-

nadt ett vidsträckt och välsignelserikt fält till verk-

samhet (psyd.Xr] afser omfånget, év. effecten af verk-

samheten).

évearcos, se éviarrjpi.

f éveuXoyéco; rjttfjoopai (euknyéto) prisa, välsigna

ev rivc Act. 3: 25, Gal. 3: 8 uti ngt 1. ngn.

évéyco (eyco) hafva, hålla, fasthålla uti 1. deruti; év.

yoXov rivi 1. utan yoXov Mc. 6: 19, Lc 11: 53

hysa 1. nära agg emot ngn; pass. hållas 1. fast-

hållas Cyycp åouXeias Gal. 5: 1 i träldomsok neml.

under lagen (så att man icke kan komma derur).

évd-dåe, adv. (correl. demonstr. till interrog. noo,

hvar? och itol, hvarthän?) a) här Lc. 24: 41 al.

b) hit Joh. 4: 15. 16.

evdev, adv. (correl. till 7t63ev hvarifrån?) härifrån

Lc. 16: 26.
'

év&upéouai, eäop^^v (év, #upos) hafva i sinnet

Mt. 1: 20, betänka, tänka Mt. 9: 4, anställa be-

traktelser Ttepi revos Act. 10: 19 rörande ngt

åiev&upéopai, hkt se.

év§upr]c>is, scos, ij (fgde) eg. behjertande, öfverlägg-

ning; i N. T. == évB6p:rjp.a det tänkta, tanke

Mt. 9: 42 al., Act. 17: 29 uppfinningsförmåga.

evi, anastrophe st. évi, lon. prcepos. — év uti; med

utelemnande af éari är det = évean det finnes

deri, dervid, deribland 1 Cor. 6: 5 al.; andra anse

det ss. contraherad form för eveari.

éviaoros, ou, b (évi = év abrej) in se ipse scil.

rediens) år ss. utgörande en cirkel, Lc. 4: 19

al.; xar éviaoröv Hebr. 9: 25, 10: 1. 3 på år,

årligen; plur. Gal. 4: 10 sabbatsår (hvart 7:de).

éviorrjpt, écsr/pca; évorfjoopai (iarrjpi) ställa deri,

dervid, deribland; i N. T. blott i med. och perf.

act. med inträns, betydelse, ställa sig 1. stå der-

vid. inställa sig 2 Tim. 3: 1; i synn. i perf. i li-

star e, instunda, nära förestå, vara förhanden 2

Thess. 2: 2; perf. partic. évearrjxcbs Hebr. 9: 9,

för hkt vanligen brukas contrah. formen évearcbs

instans, instundande, nära förestående 1. c, 1

Cor. 7: 26, Gal. 1: 4 alcov év. (livars inträdande

snart begynner, som är i begrepp att inträda —
dermed menas den sista delen af alcov oöros, se

alcov, denna tid är icke blott full af lidanden,

dolores Messise, utan äfn högst osedlig, eme-

dan många affalla från tron o. s. v.; derföre är



104 Ivtoyut»

alcov év. = 7tovyp6c, xaiprK tayazoz-, tay- Yjpé-

pai, éaydxrj &pd); denna betydelse har ordet äfn

Rom. 8: 38, 1 Cor. 3: 22, ehuru der vanligen

antages bemärkelsen »närvarande», ss. motsatt tu

péXXovra.

éviayöco, ioyooa (tayuco) vara 1. blifva stark (i 1.

genom ngt) Act. 9: 19; äfven träns, stärka, in-

gifva styrka Lc. 22: 43.

evvaroc, 7], ov (följ.) den nionde Mt. 20: 5 al. copa

evv. 1. c. al. = kl. 3 eftermidd. (se fxroc); var

bönestund Act. 3: 1 (likas, zpirrj och exTrj Act.

10: 9).

évvéu, novem, nio Lc. 17: 17.
*

kwewnxovTCi, nouaginta, nittio Mt. 18: 12 al.;

skrifves dels tillsammans med éwéa, dels åtskils

— det sednare hos Tisch., som alltid har évevij-

xovza.

évveöz, d, öv = éveös, hkt se.

évvEUO) (veooj) innu o, gifva en vink, ett tecken,

vinka åt Tivt Lc. 1: 62.
*

evvotu, eec, '/] (év, voDc) tanke, föreställning, begrepp;

i N. T. tänkesätt, sinnesförfattning, uppsåt Hebr.

4: 12, 1 Petr. 4: 1.

svvopos, ov (yåpos) inom lagen, i 1. af lag bestämd,

laglikmätig, laglig Act. 19: 39; evv. Xou 1 Cor.

9: 21 lagligt beroende af Chr. (emedan Evang.

är grundlagen för Christi rike).

svvoyoc, ov = évvöyeoz (vu£) i 1. om natten, natt-

lig; neatr. adverbiascit = évvåyeos om natten,

evv. Xiav vid djup natt, då det ännu var (kol)

mörkt Mc. 1: 35.
*

évoixéco, yaco, rjau (otxéco) bo uti ev Tiaw Rom. 8:

11 al.; säges om 0eöz, Ilveöpu, äfn \6yoz Xou

Col. 3: 16 (»må Christi ord bo uti eder» = i

eder församling, tänkt ss. ett hus).

évåvTa, tu, se evetpi.

evopxiZco (bpxtCio) besvärja tivu tov Köptov ngn vid

HERran 1 Thess. 5: 27
||

bpxiZ<o, hkt se.
*

kvårrjs, TjTot;, rj (efc) enhet, tou nveupaToc Eph.

4: 3 den enhet som den H. A. gifver 1. verkar

(se n-uvdeapoz), év. riyc nioTecos 9eou

Eph. 4: 13 enheten i tron på och kunskapen om

Guds Son.

evoyXéw (öyXéco) vara besvärlig, besvära, falla till

last, oroa, förvirra Hebr. 12: 15.

evoyoz, ov (évéyio) qsi éveyöpsvoz, deri hållen, fast-

hållen, begripen, inbegripen, underkastad Ttvös

Hebr. 2: 15, förfallen till, saker, skyldig tivik

Mt. 26: 66 al,, Ttvi Mt. 5: 21. 22, sk n v. 22.

f evTaXpa, aTOZ, tö (évTé/.Xa)) uppdrag, befallning,

föreskrift, bud Mt. 15: 9 al.

evTOKptdQo, aaa (evTdipios hörande till begrafning,

likbegängelse, zdipos) tillreda ett lik till begraf-

ning, balsamera Mt. 26: 12, Joh. 19: 40. Anm.

Hos Judarne plägade man straxt efter döden tvätta

liken Act. 9: 37, derpå insvepa dem i en stor duk

aivdd)v Mt. 27: 59 al. eller omveckla alla lemmar-

ne med bindlar öHövia 1. xeipiat Joh. 11: 44, 19:

40, emellan hka man för de förnämare lade eller

strök aromatiska specerier Joh. 19: 39. Från detta

sätt skilde sig den iEgypt. seden, hvaraf åter fuu-

nos 3:ne arter: den första omständligt beskrifven

af Herodot. I: 28 ff., hvarvid man uttog hjernan

och iuelfvorna, fyllde tomrummen med välluktan-

de substanser, sydde ihop magen och lade liket i

nitrum, efter 70 dygn tvättade det och omveck-

lade det med byssusbindlar, hvilka voro bestrukna

med gummi; vid det andra sättet uttogos icke

iuelfvorna, utan cederolja inspolades och kroppen

lades i nitrum — på sådana lik förtärdes allt kött

och endast hud och ben blefvo öfriga; den tredje

methoden var enklast af alla, man behandlade det

inre af liket med reniugsvatten och lät det derpå

ligga 70 dagars tid i nitrum. Dessa sålunda in-

balsamerade lik kallas mumier.

f evTa<piaop.ös, ou, 6 (fgde) begrafning, jordfästning,

balsamering Mc. 14: 8, Joh. 12: 7, se fgde ord.

évTéÅÅaj; vanl. och i N. T. med évTéXlopui. TeXoh-

pat, TéTaXpac, eTeddpr]v (jéXX.co, se uvaTéXXoj)

uppdraga, gifva uppdrag Ttvi Ttepi Ttvoz Mt. 4:

6 al., ti Ttpös; Tiva Hebr. 9: 20 om ngt med afs.

på ngn, ålägga, befalla Tivt ti Mc. 10: 3 al., Ttvi'

Mt. (15: 4) 17: 9 al., Tivi med infin. Mt. 19: 7

al, med "va Mc. 13: 34.

évTeöttev, adv. (correl. till xöftev hvarifrån?) l-.o)

loci: härifrän, derifrån Mt. 17: 20 al., Joh. 18:

36 = éx toö xöopoo TouTiyj. evT. xdi évz. Joh.

19: 18 på båda sidor, zvt. xai éxeWev (andra lv-

Teuttev) too noTaiini) Apoc. 22: 2 från den ena

och den andra sidan d. ä. på ömse sidor af floden.

2:o) temporis: derefter, ifrån den stunden, fkmr

ej i N. T. 3:o) caussre: derför, ur 1. af det

skälet, af följande Jac. 4: 1.

evTeuqiz, ecoz,
. /}

(évzoyydvio) eg. in-, på-, samman-

träffande, samtal, bön, (förbön) 1 Tim. 2: 1, 4: 5.

evTtuoz. ov (év Tip7
t
) i ära, Phil. 2: 29, i anseen-

de, ansedd, ärad, aktad, dyr, dyrbar Lc. 7: 2, 1

Petr. 2: 4. 6; compar. Lc. 14: 8 anseddare.



évTOÅTj

évroky, iyc, (kvxékXo)) uppdrag, befallning, bud

Mt. 5: 19 al, évr. psydÅrj Mt. 22: 36 (de Jud.

lärarne delte buden i stora och små); Eom. 7: 8

(scil. oåx éTrcfioprjast^); Tj évr. 1 Tim. 6: 13 det,

Evangeliska budet, Evangelii lära (ss. det rätte-

snöre, enligt hkt en Christen skall inrätta sin lef-

nad); äfn irrlärarnes påbud Tit. 1: 14 (ss. mat-

förbud och dylikt); rj åyia évr. 2 Petr. 2: 21,

3: 2 det heliga budet, budet om en christlig lef-

nad (i afbidan på Christi rcapooaia -- se 2 Petr.

2: 4); évr. aapxivij Hebr. 7: 16 köttsligt bud, ett

bud som hade afseende på köttslig härkomst.

évrovwz, adv. (af evrovoc spänd af évrscvaj spänna)

spändt, häftigt, ifrigt;
||

Lc. 23: 10, i hvars ställe

nyare editioner hafva eurwwf, hkt se.
*

åvrémos, ov (év tottoj) på stället 1. platsen va-

rande; plur. Act. 21: 12 de der boende (neml.

Christne).

évroz, adv. loci (év) med genit., inom, innanför 1.

ibland, svt<k bpwv Lc. 17: 21 ibland eder, inom

edert folk (icke »invärtes i eder», ss. somliga vilja),

rb évroi; Mt. 23: 26 det inre, invändiga (af bä-

garen).

évrpsnco; rpanijaopai, srpdnrjv (rpénco) vända inåt

riva, drifva ngn in i sig sjelf, göra att ngn går

in i sig sjelf, ändrar sitt tanke- och handlingssätt,

bringa till blygsel, ånger, göra skamflat, komma

att skämmas, blygas, förödmjuka 1 Cor. 4: 14;

oftare i med. och pass. komma till besinning,

ångra sig 2 Thess. 3: 14, blygas Tit. 2: 8, hafva

försyn 1. undseende för riva Mt. 21: 37 al., äfn

vörda Hebr. 12: 9.

évxpétpo) (rpé<pa>) in- 1. upp/öda, uppfostra; pass.

to7c Xåyots 1 Tim. 4: 6 uppfostras i ord (utmär-

ker, att ol Xöyoi riyc niarecoc x. r. A. varit Timo-

thei beständiga närings- och bildningsmedel).
*

svrpopoz, ov (sv rpöpqj) i darrning, darrande, bäf-

vande, förskräckt Act. 7: 32 al.

kvTpoTzrj, iyc, rj (évrpsnco) in- 1. tillbakavändande i

sig sjelf, skam, blygsel 1 Cor. 6: 5, 15: 34.

svrpixpdco (rpofdxo) fråssa uti év ra?c ändrats au-

rtbv 2 Petr. 2: 13 uti sina bedrägligt åtkomna

håfvor — andra läsa év r. åyd.naiz aur. vid sina

kärleksmåltider.

svroY%dvco, sruyov (rof/d.vo)) in- 1. påträffa, stöta

på, finna (med bibegrepp af det tillfälliga), tala

vid, -komma 1. ligga åt ngn rivi Act. 25: 24, vän-

da sig med böner till ngn rivi Rom. 11: 2 xard

rivos emot ngn, lägga sig ut för ngn unép rivo<;

Mel an der, Grok. Ij6x. t. N. T.
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vara ngns förespråkare (om den H. Ande) Rom.

8: 27, (om Christus) v. 34 och Hebr. 7: 25 —
»Chr. offrade sig sjelf en gång för alla för oss

till ett evigt gällande försoningsoffer; sedan han

framburit detta på jorden (i förgården), gick han

med offerblodet genom himlen (det heliga) till

Guds thron (in i det aldraheligaste) och der gör

han, så ofta ett syndarehjerta vänder sig till ho-

nom, städse ånyo sitt eviga offer gällande genom

sin förbön, jfr Hebr. 2: 18, hvaraf synes, att det

icke är nog att tro, det Gud en gång för alla

förlåtit synderna för Christi skull, utan att förlå-

telsen för hvarje särskild synd är en verklig hand-

ling af Gud, och att det en gång för alla full-

ändade försoningsoffret och den öfverstepresterliga

förbönen lika såväl böra skiljas, som den första

stora förlåtelsen — rättfärdiggörelsen — och den

dagliga förlåtelsen för hvarje särskild synd under

fortskridandet på helgelsens väg».

évruAiaaco, i£a; typai (ruAiaaco valka, veckla af rn-

Xoq valk) inveckla, insvepa Mt. 27: 59 al.

svronoco; copat (év rönot;) inslå, -trycka, -prägla,

-grafva 2 Cor. 3: 7.
*

évu/3pc£(o, laa (bftpiCio) skymfa, smäda, håna Hebr.

10: 29.
*

évjTtvidCco
;
aaMjaopo.i (följ.) drömma; vanl. och i

N. T. med. ss. depon. med ful. 1 pass. drömma

Act. 2: 17 (se följ.), vara i ett drömlikt tillstånd,

sömndrucken, bedöfvad, förblindad o. s. v. Jud. 8.

évurrviov, oo, ro, (év otzvw) eg. neutr. af adj. év-

utivioc; i sömnen förekommande, dröm, drömbild

év. évunvloiz Act. 2: 17 (per hebraismum) skola

hafva drömmar, hafva syner (uppenbarelser) uti 1.

genom drömmar.

évcbmov, eg. neutr. af adj. évcbmos (év corti af c6</>

ansigte, öga af o</'opai fut. till bpd.co) adv. i ögon,

ansigte, närvaro af, inför, vanl. ss. prozpos. med

genit. Lc. 1: (6) 17 sospe; äfn vid eder och för-

säkringar inför, vid rov 0sou Gal. 1: 20 al.

'Evws, o indecl. (ttHJN menniska) Enos, Seths son

Lc. 3: 38.

f évcorcO>p.at, todprjv (év, o5c, ibr/k) inhämta ined

öronen, höra, förnimma Act. 2: 14.

'Evcby, b indecl. (fal 3Cl invigd 1. invigande) Enoch,

Methusalahs far Lc. 3: 37; blef i förtid (efter en

den tiden ovanligen kort lefnad af 365 år) bort-

tagen af Gud, emedan han förde ett gudeligt lef-

verne Hebr. 11:5 (jfr Genes. 5: 21—24). I den

14
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Jud. traditionen visar sig Henoch icke blott ss.

uppfinnare af bokstafsskriften, räknekonsten och

stjernkunskapen, utan äfven ss. den förste skrift-

ställaren. Under hans namn finnes en apocryphisk

bok, som synes blifvit begagnad af Judas på åt-

skilliga ställen i hans epistel och uttryckligen åbe-

ropas i Jud. 14 v.; men rättast är att antaga,

att så väl Judas' anförande som det i Henochs

bok förekommande är hämtadt ur en äldre tradi-

tion, emedan det är högst sannolikt, att en man,

som »vandrade» med Gud, också kunde förutsäga

den Noachiska flodeu, och att denna förutsägelse

sedan fortplantat sig ibland fäderna. Den närva-

rande apoeryphiska »Henochs bok» har ursprungl.

blifvit författad under Herodes den stores tid på

hebr. språket och har kommit till oss genom den

rethiop. öfversättningen, som Bruce 1773 öfver-

förde från Abyssinien och Riippell 1834.

é$, se éx.

sex, sex Mc. 9: 2 al.

é^afféÅAco, stXa (dy^sÅÅco) utberåtta (livad som sker

inom hus), utbasuna i god och ond mening, of-

fentligen 1. öppet förkunna 1 Petr. 2: 9.

é£ayopd£(o, aaa (dyopdCaj) ut-, lös-, iviköpa Gal.

3: 13, 4: 5 (om Chr. som lösköpt oss fr. lagens

förbannelse och våld genom sitt blod); med. rov

xatpåv Eph. 5: 16, Col. 4: 5 köpa d. ä. icke

lemna obegagnad den rätta tidpunkten (»i det J

tillegnen eder den rätta tidpunkten till goda ger-

ningar»).

é$dy(o, Tjfajov (ayco) utföra rtvd Mc. 8: 23 al.;

med e$(o tcv/k Mc. 1. c. utom 1. utanför ngt, 1.

blott s$(o Lc. 24: 50.

é$atpé(o, stÅav; eiÅöprjv och eiXdpv/jv (atpéco) uttaga

Mt. 5: 29, 18: 9; med. taga ut för 1. åt sig (ur

en annans våld, från olycka L förderf o. s. v.),

befria, rädda Act. 7: 10 al.

é$aépco, apco, 5)pa; rjpdrjv (acpco) utlyfta, upptaga

och bära bort, borttaga, bortskaffa 1 Cor. 5: 13

sf upojv auTiöv från eder egen krets (olika läs-

arter äro é^dpoxe och é$aps7rs); 1 Cor. 5: 2 är

égapttfj || dp&fj, dock ej hos Tisch. 1. Cod. Sin.

é$atré(o; Tjzrjadprju (ahéa>) utfordra, utbedja; med.

rtvd utbedja sig, göra anspråk på ngn, fordra att

någon utleranas åt sig Lc. 22: 31.

iqai(fvrj<:, adv. (= é^acpaväx;, af é$, d 1, (paivm)

ex improviso, oförutsedt, oförmodadt, plötsligen,

i en hast Mc. 13: 36 al.

é$axtj?.ootiéco, /joco, r
t
aa (dxoÄou&éaj) följa utur 1.

ifrån, efter, gå efter, efterfölja rcvt ngt 2 Petr.

1: 16, 2: 2. 15.

égaxoaiot, ac, a, sexcenti, sexhundra Apoc. (13:

18) 14: 20.

éqoJ.sccpco, ztifico, zi<pa-, zupftrpj (d.Aei<faj) utstryka,

utplåna ro ovopd. ztvos ex Apoc.

3: 5 ugns namn ur lifsens bok d. ä. ur förteck-

ningen på medborgarne i det nya Jerusalem, ro

ysipöypo.yov Col. 2: 14 (se yeipnypafov); meta-

phor. r«s dpapriac Act. 3: 19 synderna; aftorka

odxpunv ex rcbv (xpbalpajv Apoc. 7: 17, drrh

TCUU dyft. 21: 4.

éqdÄXop.ai (äXXopai) hoppa 1. springa ut, fram, upp

Act. 3: 8.
*

équvdaxaau;, ewc, fj (d.vd.(rvamq) uppståndelse ur 1.

ifrån i] If. éx vzxpaiv Phil. 3: 11 från de döda;

anm. andra läsa éq. tcov vexpcov och anse decom-

positionen med s$ häntyda på föreställningen éx

nye j^yc ek rov åépa.
*

é$avaTéÅÅa>, ereiXa {uvaré?.Xto) eg. låta framgå 1.

uppgå ur; inträns, fram- 1. uppgå, uppkomma,

uppskjuta (neml. ur jorden, éx riyc fiyc) Mt. 13: 5,

Mc. 4: 5 (om säd — äfven örter).

é£avt(TT7]pi, éorrjoa, éorrjv (dvcazTjpc) ur ngn 1. ngt

låta uppstå, uppväcka o. s. v. aizéppa Ttvc Mc.

12: 19, Lc. 20: 28 (se dvicmjpt); inträns, aor. 2

uppresa sig, uppstå Act. 15: 5.

éqaxardco, ^redrrjera (aTtardco) fullkomligt bedraga,

besvika, förleda, förföra Rom. 7: 11 al.; äfven (i

mindre elak afsigt) vilseleda 1. -föra, bedåra 2

Thess. 2: 3.

éqdvuva = é^aizivrjs = éqaicfvr^ (hkt se) plöts-

ligen, hastigt Mc. 9: 8.
*

éqanopéco; rftrjv (förstärkt d-opéco) i N. T. med.

och pass. vara ganska rådlös, i största förlägenhet

tiv('k 2 Cor. 1: 8 i afs. på ngt, 2 Cor. 4: 8 brin-

gas i förtviflan (förlägna, men icke förtviflade).

é$aTro<rréXXa>, areX.d). éorziXa (oréXXco) skicka ut 1.

bort ifrån sig, låta gå Lc. 1: 53, 20: 10. 11, ut-

1. bortsända Act. 7: 12 al., v\ eef vt Gal. 4: 6.

é$aprt&o, Tjpriaa (dpzc&o göra färdig) fullborda,

fullända, äfven utrusta Act. 21: 5 rac ijpépaq

(öfversättes vanl. med »fulländat dagarne», men

bättre är att taga r. ijp. ss. accus. temporis (förut

äro 7 dagar uppgifna) och öfversätta éqaprtaat

med »utrustat» 1. befraktat (neml. skeppet) 1. gjort

oss färdiga under dessa dagar; p. p. p. utrustad,

färdig, skicklig 2 Tim. 3: 17.



e^aazpdnza) (do-zpanzco) framblixtra ; Åsvxös é£.

Lc. 9: 29 framblixtrande hvit, hvitstrålande 1.

-skimrande.

é^auzrjs, adv. st. ef «ynyc (1. t^c «'3riyc) scil. ibpac;

från samma stund 1. ögonblick, i ögonblicket,

straxt, straxt derpå, e vestigio, extemplo,

illico, Mc. 6: 25 al.

é$eyecpa>, epto, ecpa (éyecpco) uppväcka (från de

döda) 1 Cor. 6: 14, till lif, låta framstå, upp-

träda, visa sig Rom. 9: 17.

é$e7Åov och -bpfjv, se e^aipéa).

e$eepc, jjecv (elpt) gå ut, sin väg Act. 13: 42 al.,

upp (ur vattnet) ext ztjv yrjv på 1. i land Act.

e$£Åey%a>, -qXey^a (eÅey%a>) öfverbevisa, straffa Jud.

15 (der Tisch. (Jod. Sin. har eÅéy^ac).

egéÅxco (eÄxa>) draga ut, bort, bortsläpa, hänföra

Jac. 1: 14.
*

f é$épap.u, azo<z, zo (e^epdco gifva ifrån sig, kasta

upp af obrukl. épdco) det uppkastade, utspydda

2 Petr. 2: 22.
*

é$epeuvdco, -qaa (épeuvdw) utforska, anställa ifriga

forskningar 1 Petr. 1: 10.

et-epyopat, eXeuaopai, e\i]Xu&a., 5jX#ov, yÅftaze Mt.

11: 7, ék&aze 2 Cor. 6: 17 (epyopcu) ut. 1. fram-

komma, utgå, utdraga Mt. 8: 32 al. med £$<o,

éx, 0.7:6, itapd med genit., med ek, em, napd

och accus.; ex yeipös ztvoc Joh. 10: 39 und-

komma, undslippa någon, éx riyc docpåos zivos

Hebr. 7: 5 (se ooy>uc); utgå, utfärdas Lc. 2: 1,

gå ut, bort, försvinna Act. 16: 19; gå ut (om

rykte) Mt. 9: 26 al., i] niaziQ updiv é$. 1 Thess.

1: 8 eder tro har framträngt 1. utbredt sig (neml.

ss. rykte) d. ä. ryktet om eder tro har utbredt

sig; angående elsTjX&e xai é$. se efcépyopac.

e^eazi, impers. (ecpc, earl) li c et, det är tillåtet,

står öppet 1. fritt, man kan Mt. 12: 2 al. med

dat. och infin. Mt. 14: 4 al., med accus. och

injin. Lc. 6: 4, äfven med nomin. ss. ndvza pot

e^eaztv 1 Cor. 6: 12 allt är tillåtet för mig (ss.

christen, neml. allt ddtdfopov d. ä. allt s. icke

strider emot christendomen — detta är en allmän

sats och icke gällande blott för Paulus); partic.

eqöv scil. eazi Act. 2: 29 man får 1. kan, dv-

&pd)TZ(p 2 Cor. 12: 4, äfn é$bv yv zivt Mt. 12: 4.

é$ezdC(o, yjzaaa (ézd£a> se efter om ngt är ezöv —
adj. vble af elpi — verkligt, äkta, pröfva) ut-

pröfva, utforska, utfråga, »bespörja» Mt. 2: 8,

10: 11, tillspörja, fråga Joh. 21: 12.
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e^-qyéopat, fjyrjadprjv (fyyéopm) utföra, utveckla, för-

klara Joh. 1: 18 (scil. Qeov, framställa Guds vä-

sende); utförligt berätta, afgifva berättelse, för-

tälja Lc. 24: 35 al.

ésyxovza, sexagin t a, sextio Mt. 13: 8 al.

éfiyc, adv. (eyop.ai gränsa intill) l:o) loci: i rad,

ordning, näst efter 6 sf. den näste, nästintill;

fkmr ej i N. T. 2: o) temporis: dernäst, der-

efter, derpå zfj 1. ev zrj e£. rjpépa Lc. 9: 37

dagen derpå, följande dagen, äfven och vanligen

utan ypépa Lc. 7: 11 al.

é^Yjyéa); rjpat (rjyeco) utljuda, utklinga 1 Thess.

1: 8 »från eder har HERrans ord = Evangelium

utklingat = med kraft blifvit kungjordt» (bilden

tagen af ett instrument, hvars toner höras vidt-

omkring).

ffiC, "<] (eyco) habit us, hållning, tillstånd,

beskaffenhet, förmåga, färdighet, routin (erfaren-

het, s. fås genom lång öfning och vana), öfning,

vana Hebr. 5: 14.

e^iazfjpi 1. lazdvco 1. tazdco Act. 8: 9, éazaxa Act.

8: 11, éazrjaa, éaz-qv ({azrjpi) ställa ut, bort, in-

sitt läge; bringa 1. försätta ngn ur sitt vanliga

läge i ett annat, rubba; om själen: bringa ngn

från sina sinnen, utom sig, ur fattning, förbluffa,

förskräcka, förvåna Lc. 24: 22, Act. 8: 9. 11;

i de inträns, temp. och med. råka 1. vara utom

sig (äfven af ansträngning) Mc. 3: 21, vara ifrån

sina sinnen 1. vansinnig 2 Cor. 5: 13 (ss. mot-

ståndarne påstå), förvånas 1. häpna Mt. 12: 23

al., énc ttvi Lc. 2: 47 al. öfver 1. för ngt.

et-iayua), uaa (cayuaj) fullkomligt förmå, vara full-

komligt i stånd Eph. 3: 18.

e^uo<K, ou, fj (odn<;) utväg, utgång Hebr. 11: 22;

trop. bortgång (ur lifvet), död Lc. 9: 31, 2 Petr.

1: 15.

f e^oXnb^peuco, äfven —oXeftpeuco; öpeuMjanpac

(dXo— 1. etlpeuco) alldeles ödelägga, i grund för-

störa, utrota Act. 3: 23; Alexandrinskt ord.

é£opoXoyéa>, 7]o~a; 7jaop.ai (opoXoyéaj) act. och med.

tillstå, bekänna zc Mt. 3: 6 al., zivi zc Jac. 5: 16;

lofva, gå in på Lc. 22: 6; lofva, tacka, prisa zivi

Mt. 11: 25 al, Rom. 14: . 11 Gud (ss. domare

och alltså underkasta sig Hans domaremakt).

é£'6v, partic. till eqeazi, hkt se.

é^opxcCaj (6pxcCa>) låta svärja; besvärja ztvå xa.zd

revos Mt. 26: 63 ngn vid ngn.
*

e^opxiaz-qc;, ou, o (fgde) besvärjare Act. 19: 13

(dessa goéter brukade hemliga, af Solomo här-
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ledda konster och besvärjelseformler för att ut-

drifva de onda andarne och läka de sjuke).

iqopuaato, ojpuqa (åpåooai) utgräfva, upprifva Mc.

2: 4 seil. stenläggningen, utrifva dxp&akfioås Gal.

4: 15 ögon (om beredvillighet att uppoffra det

käraste' och dyrbaraste),

f B^oudsvéto 1. 6(0; qdyv 1. toihnv (oddév) anses

för intet, ringa akta, förakta, föraktligt 1. skymf

ligt behandla Mc. 9: 12.
*

t éioufteuéco, rjaa; rjfiat, -få-rjv (od&év, oattisk form

för oudév) = fgde, men brukligare i N. T.; Lc.

18: 9 al., förkasta Act. 4: 11 (jfr dzeåoxipaaav

Mt. 21: 42).

égouaca, «c. fj (s$e<ffTt, partic. éqouaa) l:o) licen-

tia, tillåtelse, frihet (att göra L låta ngt) t. ex.

1 Cor. 7: 37 ( )( d.vdyx/j i samma vers), 8: 9 al.,

befogenhet, rättighet t. ex. 1 Cor. 9: 12 (rättig-

het öfver eder), 18 al. — 2:o) makt Mt. 7: 29

scepissime, förmåga Mt. 9: 8, Act. 8: 16 al., makt

och myndighet, fullmakt Act. 9: 14 al., maktfull-

komlighet Act. 1: 7. — 3:o) makt, borgerlig makt,

myndighet, öfverhet, maktegande person (abstr.

pro concreto) Lc. 12: 11 al. — 4:o) makt, välde

ss. Mt. 8: 9 al., öfvervälde, herravälde (om Gud

Jud. 25; om englarne i förening med äpyq, Sö-

vapiq och xupwrTji; Eph. 1: 21, med dpovoi, xu-

pioTr)TE<; och åpyai Col. 1: 16 o. s. v.; om dä-

monerna Eph. 6: 12, Col. 2: 15, äfvensom é$.

zoo u.ipo<; Eph. 2: 2 luftens makt — collectivt

om dämonerna, hka ansågos hafva sin plats i den

jorden omgifvande luften) öfver någon rivos, ém
riva 1. éni rivoz, dock betyder h/eiv if. ém r-yc

xs<paÅ9j<z 1 Cor. 11: 10 hafva herravälde d. ä. tec-

ken till herravälde (neml. mannens) på hufvudet

= hafva hufvudbetäckning; herradöme, jurisdic-

tion, regeringsområde Lc. 23: 7.

i^ouaidZco; aobrjciopm (fgde) hafva makt, välde öf-

ver ngn rivöq Lc. 22: 25, rou Idiot) owparos 1

Cor. 7: 4 öfver sin egen kropp (neutri licet

alteri conjugale debitum poscenti dene-

gare); pass. låta öfverväldiga 1. beherrska sig,

beherrskas Om') rivoc 1 Cor. 6: 12 af ngt.

^"XV' fe' V (é$é%io stå ut, framstå) framstående,

utmärkthet, företräde, xav' é^oyqv företrädesvis,

oi xaz' é£. de utmärkte, förnämste Act. 25: 23.
'

izunviZco, iaco (följ.) uppväcka ur sömnen, väcka

Joh. 11: 11.
*

t zt;OTtvo<;, ov (pnvot;) VT sömnen uppväckt, upp-

vaknad Act. 16: 27.
'

éoprrj

i$(0, adv. (ic) Lo) utåt, ut Mt. 5: 13, pd/Åetv 1

Joh. 4: 18 kasta ut, utdrifva, förjaga, Ttoiziv riva

Act. 5: 34 låta ngn göra afträde; ute, utanför

Mt. 12: 46 al.; oc sftw Mc. 4: 11 de som äro

utanför (Messiae rike), som icke höra till mina

lärjungar d. ä. folket, i Apost. brefven ss. 1 Cor.

5: 12 al. utmärkes med oi i^to de icke Christne,

hedningarne; utvärtes ss. b e$tv dvftpioizoz (se

dvDpwTros). 2:o) ss. prmpos. med genit. utom,

utanför Lc. 13: 33, Act. 14: 19 al.; utur, ifrån

Mt. 21: 17 al.

s^co&ev, adv. (fgde) l:o) utifrån Mc. 7: 18, utvär-

tes Mt. 23: 27. 28, 2 Cor. 7: 5; o ef. 1 Petr.

3: 3 den yttre, ro i£. rivqf Mt. 23: 25, Lc. 11:

39 det yttre, utvändiga af ngt, oc ec. 1 Tim.

3: 7 = oi efa> hedningarne. — 2:o) ss. prcepos.

med genit. utom Mc. 7: 15, utanför Apoc. 14: 20.

é$codsco, zqwoa {coöéco stöta, tränga, drifva) utstöta,

-tränga, -drifva nvd Act. 7: 45 (d>v är attrac-

tion); om skepp: låta drifva på land 1. sätta på

grund Act. 27: 39.

é$d>r£poz, a, ov, compar. (af ef<w) yttre, axöroz

Mt. 8: 12 al. som är utanför (den Messianska

brölloppssalen).

ioixa, perf. 2 (af obrukl. sixo)) vara lik, likna Jac.

1: 6. 23.

koprdCco (följ.) fira en fest, hålla högtid 1 Cor. 5: 8

(neml. i andelig mening, derigenom att man förer

en helig vandel o. s. v.; den af Paulus v. 6—

8

begagnade allegori, som icke på ngt annat ställe

fkmr i hans skrifter, antyder, att l:a brefvet till

Corinth. skrefs kort före Påskhögtiden — år 58 —

;

den erbjöd sig ock helt naturligt ss. ett uttryck

af de högtidstankar, som vid den nära annalkan-

de festen uppstodo hos honom).

kopri], iyc, rj fest, högtid Mt. 26: 5 al., vanligen

står artikel förut, äfvensom genit. rou izdaya, rwv

åZöpcov tillägges för att beteckna Påskhögtiden;

men Joh. 5: 1 finnes ingen artikel {Tisch. har

dock artikel. — Denna fest är trol. Purimsfeste»,

som firades den 14 och 15 i månaden Adar —
Mars till minne af nationens räddning från Ha-

raans mordplaner — jfr Joh. 4: 35 rzrpdurjvoz —
Frälsarens tal hölls i December — och 6: 4 hf

synes att Påska förestod). Anm. De 3 stora fe-

sterna Påska (jzdoya). Pingst (-svrqxoarrj) och

Löfhyddohögtideu (o-xrjvoxrjia) måste enligt lagen

hvarje Israelit fira vid nationalhelgedomen.



énayyelia

énayyeXta, ox, fj (följ.) l:o) förkunnande, kungö-

relse, tillsägelse Act. 23: 21. 2:o) löfte Act. 2:

39 ak, Rom. 4: 13—16 (löftet om Messias), al

én. 9: 4 (xaz' é$o%yv — saratlige Messianska

löften), én. eyetv peXXo6(rr]<; 1 Tim. 4: 8

hafva uti sig 1. innehålla löfte för det närvarande

och det tillkommande lifvet, xar énayyeXiav Zcorjz

2 Tim. 1: 1 i ändamål att predika löftet om det

lif , én. skslMv Hebr. 4: 1 löftet att

inkomma 1. ingå. 3:o) löftets innehåll, det ut-

lofvade Lc. 24: 49, Act. 1: 4 smpe, rj én. rnu

nveåpaTmr roö åyiou Act. 2: 33 den utlofvade

H. Ande, äfven Gal. 3: 14, to nveupa riyc én.

Eph. 1: 13 (genit. qualit.) Anden, hkns characte-

risticum 1. utmärkande egenskap är löftet 1. att

han blifvit utlofvad.

énayyéXXco
;

/jyyeXpai, yyyeiXdfAyv (äyyéXXa), se dy-

yeXos) förkunna, anvisa, ålägga, äfven utlofva; i

N. T. blott ined. förkunna, förklara, utsäga om
sig, profiteri, gifva sig ut för, bekänna sig till

ti 1 Tim. 2: 10, 6: 21, utfästa, erbjuda sig, lofva

med infin. Mc. 14: 11, Act. 7: 5, ti Rom. 4: 21

al., Tivi Hebr. 6: 13, Tivi ti Jac. 1: 12 al., én.

auToiq éXeoftepiav 2 Petr. 2: 19 de lofva att de

skola föra dem till den sanna friheten, én. énay-

ysXtav Tivi 1 Joh. 2: 25 gifva ngn löfte; pass.

(3 ényyyeXTai Gal. 3: 19 hkn löftet blifvit gifvet

(uti din säd skola alla slägten på jorden välsig-

nade varda).

éndyyeXpa, aroc, tö (fgde) det lofvade, löfte 2 Petr.

1: 4 (dessa äro de i Evang. innehållna löften,

hkas mål är Christi napnuaia och den tillkom-

mande fulländningen af Hans rike), 3: 13 (i synn.

i G. T.).

éndya», rjl-a (dyw) eg. föra, bringa till 1. fram; på-

föra, påbörda, ådraga, draga öfver Tivi ti 2 Petr.

2: 1 (och som genom att förneka draga

öfver sig = xdt naives éndynuat), äfn v. 5, ti

éni tiva Act. 5: 28.

éno.ya>viCn/Mi {dyojvi&pai) kämpa för tivi något

Jud. 3.
*

énaiipni^a) (ä&pniCa)) samla 1. församla dervid, der-

till; med. samla 1. skocka sig, tillströmma Lc.

11: 29.
*

''EnaiveToq, no, 6 Epwnetus, en af Paulus högt äl-

skad Christen, hkn befann sig i Rom Rom. 16: 5,

men egentl. härstammade från Asien.
*

énaivéa), éoa>, eaa (följ.) gilla, bifalla, berömma,
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prisa Tivd Rom. 15: 11 al., Ttvd tivw; Lc. 16: 8

ngn för ngt.

enaivnc, n>j. o (afoos) loford, bifall, beröm Rom. 2:

29 al., o en. 1. c. det tillbörliga lofordet 1. lofvet.

snöripa), rjpa; rjpftyv (atpco) upplyfta Tobs å<p#aX>-

[iou<; Mt. 17: 8 al., r«<r %eipa<: Lc. 24: 50 (till

välsignelse), 1 Tim. 2: 8 (till bön), r«c xeyaXds

Lc. 21: 28 (ss. tecken till nytt mod och glad

förhoppning), upphöja T7jv <pa>vr]V Lc. 11: 27 al.

(tala med hög röst), zrjv nTépvav éni Ttva Joh.

13: 18 upplyfta hälen emot ngn (jfr Ps. 41: 10

— bilden tagen af segervinnaren, som satte foten

på den besegrades nacke, 1. af de brottandes sed

att genom fotens framsättande fälla motståndaren

till marken); med. upplyfta, upp- 1. förhäfva sig

2 Cor. 10: 5, 11: 20; pass. upplyftas Act. 1: 9.

énaiayövnpat, uvtirjonpat, uvDrjv (ata/övopai) skäm-

mas, blygas absol. 2 Tim. 1: 12, Ttvd 1. ti Mc.

8: 38 al. öfver 1. för ngn 1. ngt, äfven ént tivi

Rom. 6: 21, med infin. Hebr. 2: 11, äfven med

dubbel construction både accus. och infin. Hebr.

11: 16 (der likväl infin. är epexegetiskt tillagd,

neml. att heta —).

énatTÉco (ahéco) dertill 1. dessutom fordra, begära;

enträget bedja, tigga Lc. 16: 3.

énaxnX^nofteco, yoa (dxnXnu&éco) följa efter 1. derpå

Mc. 16: 20, ai åpapnai Ttaiv 1 Tim. 5: 24 syn-

derna följa efter några d. v. s. några menniskors

synder blifva först uppenbara, då xpiois (domen)

redan egt rum; åtfölja, följa, träda i r«?c r/veaiv

Ttvnz 1 Petr. 2: 21 ngns fotspår; metaph. fara,

sträfva efter Tivi ngt 1 Tim. 5: 10.

énaxoöco, ijxnuaa (dxnuco) höra efter 1. på, höra,

bönhöra Tivnt; 2 Cor. 6: 2.
*

énaxpndnpai (åxpodopat höra) höra efter, lyssna till

tiv('k Act. 16: 25.
*

éndv, conj. (= énet uv, vanl. énetSdv) eftersom, så

snart som, sedan, då Mt. 2: 8 al.

éndvayxeq, adv. (avdyxrj) nödvändigtvis, nödvändigt;

to. en. Act. 15: 28 det nödvändiga.
*

kno.vd.ya), rjyayov {eni, avd, dya>) föra upp 1. ut

(på öppna sjön) från landet ann r^c pjfr 1. lägga

ut från landet Lc. 5: 3. 4; föra tillbaka, återföra,

inträns, draga sig tillbaka, återvända Mt. 21: 18.

enavapip.vijoxa) (dvapipvyo-xco) ännu dertill återkalla

i minnet 1. erinra Rom. 15: 15.

énavanaöopat, nauaopui (dvanauco) hvila upp sig

1. hvila på 1. öfver ngn ént Ttva Lc. 10: 6; hvila,

förlita sig, stödja sig på Tivi ngt Rom. 2: 17.
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snavspynpat, rjk&ov (ett/, avd, spyop.ai) komma 1.

gå tillbaka till ett ställe 1. hit Lc. 10: 35, dit

19: 15.

énaviaxrjpt; avaovqaafixti (dvcaxrjp.t) ställa upp emot;

i N. T. i med. ställa sig 1. stå 1. resa sig upp

emot ngn sm xiva Mt. 10: 21, Mc. 13: 12.

énavopHaJöti;, scos, fj (dvopdbco) återupprättelse,

. återiständsättanfle, tillrättavisning 2 Tim. 3: 16.
'

sndvtu, adv. lod (em, ävto) ofvanpå Lc. 11: 44,

öfver 1. mer än Mc. 14: 5, 1 Cor. 15: 6; ss.

prcepos. med genit. ofvanför, -på, -om, öfver Mt.

2: 9 al.

sndpaxoc, ov (åpd) dertill 1. derjemte förbannad

Joh. 7: 49
||
smxaxdpaxo^, hkt se.

*

STtapxsco, saa (dpxéio) hjelpa, bistå, understödja xivi

1 Tim. 5: 10: 16.

snapyia, a<z, ?] (snapyoz, ou, b — ém, upyv] —
befälhafvare, ståthållare öfver en provins) en ståt-

hållares embete, värdighet, provins; deraf i allm.

provins Act. 23: 34, 25: 1.

enauÅts, sax:,
fy

(auAis vistelseort i synn. för nat-

ten, stall, tält, nattläger af aoXrj) boning, qvarter,

plats Act. 1: 20.
*

énaupiov, adv. temporis (énc, aupwv) morejonen efter,

på morgonen; ^ sm stil. rjpspa Mt. 27: 62 al.

morgondagen, följande dagen, dagen derpå.

inaurofdjpoj (= en adxw fcopiw) af <pa)p fur

tjuf, i 1. vid sjelfva stölden, in ipso fur to, på

bar gerning (vid hvarje brott), in flagranti stil.

delicto Joh. 8: 4; annars fkmr adx6y>a>po<z, ov,

men aldrig i prosa utan sn' framför.

'Enaifpäz, a, b (contr. af ^Enaeppödvxos) Epaphras,

Apost. Pauli medtjenare, Colossernas lärare, kan-

hända bördig från denna stad Col. 1: 7 al., hos

Paulus i fängelse Phil. 23; se UCnaypönixoz.

inafpiZco (d<ppiCco) öfverskumma (om vågorna som

skumma öfver stranden) r«c sauxcov ahjyövas

Jud. 13 öfver- 1. utskumma sina egna skändlig-

heter, skamliga lustar (derigenom att de i sin

vandel ådagalägga en gränslös liderlighet = äro

ytterst utsväfvande).

'EnfuppödttiK, »o, b Epaphroditus, fkinr Phil. 2: 25,

4: 18, en Pauli medarbetare; huruvida han var

samma person som Epaphras (se ofvan), kan ej

afgöras.

snsysipa), 'qysipa (sysipa>) uppväcka Ti étti xeva

Act. 13: 50 ngt emot ngn, uppegga xc xaxd xc-

v<K 14: 2 ngt emot ngn.

iTzépyoixal

snsi, partik, (ém, si) l:o) temporis, sedan Lc.

7: 1 (der likväl Tisch. har énsidij). 2:o) caussae,

eftersom, sedan, emedan, enär, ty Mt. 18: 32 al.,

ty i det fallet = annars = si ds pij sin minus
Rom. 3: 6, 11: 6 al., snsi sdsc aöxov Hebr. 9: 26

ty i det fallet hade han bort 1. måste han hafva.

srrsid-fj, partik, (fgde, di]) l:o) temporis, sedan

Lc. 7: 1. 2:o) caussae, eftersom dock, då nu,

ty Mt. 21: 46 al.

STisid-qnsp (fgde, nsp) eftersom dock, då nu Lc. 1:1.'

snsldov, aor. 2 till é<popda>, hkt se.

STTStpc, se smooaa.

STZsinsp (snsi, nsp) eftersom dock, då ju Rom. 3: 30.
*

snsiqaycoyq, 9j<;, 5] (sUaymyi] införande af sUdya>)

införande derjemte 1. dessutom scil. yivsxai Hebr.

7: 29.
*

STisiqspyopm, sÅsuaopai (sisspyopai) eg. dertill in-

komma, komma öfver sm xiva ngn Lc. 21: 35
||

énsXsoosxai.

STrsixa, adv. (sm, slxa) eg. efter så 1. då, derefter,

derpå (Mc. 7: 5) Lc. 16: 7 al.; följer vid tids-

och ordningsbestämmelser efter npioxov psv 1.

rrpcoxov 1 Cor. 15: 46 al. i andra rummet, men

äfven i 4:de och 5:te ss. 1 Cor. 12: 28; se vi-

dare slxa, med hkt det ofta omvexlar.

STtsxstva, adv. (= en sxsiva scil. ycopca) efter 1.

bakom dessa ställen, på andra sidan om med genit.

Act. 7: 43.
*

sttsxxscvco (éxxscvco) sträcka ut efter; med. sträcka

sig ut efter xtve ngt Phil. 3: 14.

snsvduxr]<:, no, b (följ.) den öfre underklädnaden 1.

yixa)v, tröja Joh. 21: 7; anm. arbetare plägade

bära en linneskjorta (P^O) under den egentliga

ycxd>v för att under arbetet kunna aflägga denna

sednare utan att blifva alldeles nakna; svdupaxa

hette hos Grekerna alla slags underkläder, då den

undre ytxcbv kunde kallas unsvduxTjz och den öfre

STtsvduxTjS; se ock yixa)v.

snsvoöo); oadpTjV (svdåco) med. deröfver 1. ofvanpå

ikläda sig 2 Cor. 5: 2. 4.

STTÉpyop.ai, sÅsönopac. ijÅftov, rjkHav Act. 14: 19

Tischend. (spyopai) 1:6) komma dertill 1. dit, an-

komma 1. c. 2:o) komma på 1. öfver ém' xiva

(om den H. Ande) Lc. 1: 35, Act. 1: 8, i synn.

plötsligen, öfverraska sm xiva (Lc. 21: 35) Act.

8: 24, 13: 40; i liendtlig afsigt, öfverfalla Le.

11: 22. 3:o) komma efter, förestå, tillställda TO/l

Lc. 21: 26, xd/Mtvuopiai sm Jac. 5: 1 veder-



kitspiUTäto

mödor, som hålla på att inträffa (detta liar afs.

på förebuden till Jerusalems förstöring) év rtuz

alataiv roTc ém Eph. 2: 7 i de tillkommande 1.

tillstundande tidsperioderna (d. ä. tiderna efter

Christi snart instundande napoooia).

ém-pcordco, Tjaco, rjaa; rjtiyv (épcordco) efterfråga,

befråga 1. -spörja, tillfråga 1. -spörja riva Mt. 12:

10 scepe, riva rt Mc. 7: 17
(j|

m-pi rivos), 11:

29, Lc. 20: 40, (om en domare som håller ran-

sakning) Mt. 27: 11 al; fråga efter, bry sig om

Rom. 10: 20, åstunda, fordra med infin.

Mt. 16: 1.

énepcor^pa, aros, ro (fgde) det efterfrågade, för-

frågan, fråga; i jurid. språket det ifrågavarande,

öfverenskommelse, contract, fördrag, förpligtelse,

löfte 1 Petr. 3: 21 — uti dopet eger ett slags

fördrag rum emellan Gud och oss: Gud lofvar

oss sin nåd (döpelsenåden), vi lofva honom 1. för-

binda oss till helgelse (döpelseförbund); 1. c. är

naturligtvis blott fråga om ena parten, neml. men-

niskan och dess löfte, alltså »löftet till Gud om

ett godt samvete» d. ä. att så lefva att vi alltid

hafva ett godt samvete. Sjelfva uttrycket (érrsp.)

låg så mycket närmare till hands för Apostlen,

som redan i Apostlarnes tid dopakten egde rum

i form af fråga och svar: dnordaarj rep aaravå;

åizordaaopai' auvrdaarj rep Xpiarcp; oovrdaoo-

pai. (Andra fasthålla bemärkelsen »fråga» och öf-

versätta: ett godt samvetes efterfrågan efter Gud
— bättre då: den till Gud riktade åstundan efter

ett godt samvete.)

énéyco, éayov (%<w) hafva, hålla dervid 1. -pä; hålla,

rikta scil. rov voov (liks. vid nposéyto) uppmärk-

samheten på, animum advertere, gifva akt på

rivt Act. 3: 5, hafva akt uppå 1 Tim. 4: 16, be-

märka 1. märka Lc. 14: 7 (1. ock fästa sin upp-

märksamhet på); hålla in (sig sjelf), stadna, qvar-

blifva Act. 19: 22; hålla, hafva inne, innehafva

Phil. 2: 16.

ZTiTjptd^co (énypeia, jy hårdt tilltal, skymford o. s. v.

af én'i och dpeid poet. = dpd förbannelse, smäde-

ord, hot) hota, beskymfa, försmäda, förtala Mt.

5: 44 al.

ém, prcepos. med 3 casus (beslägtad med éncu, éno-

po.i, liksom secundum med sequi; alltså huf-

vudbetydelse efter )( npö) l:o) med Dativ. a) loci:

efter, ofvan- 1. utanpå my.cn ronrois Col. 3: 14

alla dessa dygder (tänkta ss. klädespersedlar); på
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ss. mvaxi Mt. 14: 8 ett fat, al. ; öfver Lc. 12:

44 al; vid Mt. 24: 33, Joh. 4: 6 al; hos Act.

28: 14; emot Lc. 12: 52. 53. — b) temporis:

efter 1. på 1 Cor. 4: 16, efter 1. ofvanpå 1. utom

1. till Lc. 16: 26,*Eph. 6: 16, ém vexpolc Hebr.

9: 17 vid 1. efter döda = sedan de äro döda,

ém duciiv t) rpiaiv pdpruaiv Hebr. 10: 28 sedan

2 1. 3 vittnat, på 2 1. 3 vittnens utsago; under

ém rrj npcorf] dio3i]xrj Hebr. 9: 15 under det

första förbundet o. s. v. — c) caussae: (anled-

ning, medel, afseende, ändamål o. s. v.) efter Lc.

1: 59, éf w Rom. 5: 12, 2 Cor. 5: 4, Phil.

3: 12 eftersom (deremot Phil. 4: 10 för hvilket

ändamål, i afseende hvarpå); vid Mt. 4: 4, 2 Cor.

3: 14 al; på grund af Lc, 5: 5, Phil. 3: 9, Tit.

1: 2 al; för skull Mt. 18: 5 scepe, för ss. 2 Cor.

9: 13, én éÅeuftepia Gal. 5: 13 för frihet 1. för

att vara fria, al; i afseende på ss. écp' bpiv 1

Thess. 3: 7 al — 2:o) med Genitiv, a) loci: på

Mt. 4: 6, 6: 10 scepe; öfver Mt. 2: 22 al; om a><r

ém noXXwv Gal. 3: 16 ss. om många (ss. man

uttrycker sig, när man föreställer sig 1. menar

många); vid Rom. 1: 10 al; inför Act. 23: 30

al, ém Tirou 2 Cor. 7: 14 inför Titus, ém aro-

parås rivos Mt. 18: 16 inför ngns mun d. ä. i

ngns närvaro, äfn blott ém rivo<; 1 Tim. 5: 19.

— b) temporis: under ém rrjs peroixiaz Mt.

1: 11 under fångenskapen al, ém 'Aftidftap Mc.

2: 26 på Abiathars tid, likaså ém KÅauåiou Act.

11: 28 al — b) ss. adv., egentl. efter, enligt ss.

én åÄrjileiat; Mt. 12: 14 al. sanningsenligt = åkrj-

#wf. — 3:o) med Accusativ. a) loci: efter hmr
t

ém XbiiTjV Phil. 2: 27 den ena sorgen efter den

andra (sorg på sorg), utefter 1. på Mt. 13: 2 (ém

rå op7j Mt. 18: 12 hör till åfsk 1. åifrjaei och

ej till Tropeuäsfc) Act. 7:11; utöfver 1. öfver Mt.

27: 45 al, Rom. 3: 32, öfver Mt. 3: 16 al, 2

Cor. 3: 13. 15; på Mt. 4: 5 scepe, vid Mt. 9:

9 al, till Mt. 3: 7 scepe; emot Mt. 12: 49 al,

(i flendtlig afsigt) Mt. 10: 21 al, inför Mt. 10:

18. — ém ro aörö Lc. 17: 35 al. på samma

ställe, på samma väg, tillsamman. — b) tem-

poris: öfver, under, i ss. ém rpia érrj Lc. 4: 25

i tre års tid, ém ypovov Lc. 18: 4 en tid bortåt,

till en tid, écp' oaov ypovov Rom. 7: 1 al. för

så lång tid som, äfven é<p' oaov Mt. 9: 15; emot

Mc. 15: 1, Act. 3: 1. — c) caussae, finis etc.

efter é<p' 8 Mt. 26: 50 hvarefter?, för hvad ända-

mål?; i hvad afsigt?, för Lc. 7: 44 (för att två
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mina fötter), ém to aopipépov Hebr. 12: 10 för

eder nytt.i, till edert bästa, é<p' (hov Mt. 25: 40

al. in q u an tum för så vida, i samma mån som;

i 1. med afseende på Mc. 9: 12, 10: 11 al. —
Anm. I synnerhet vid sammansättningar är bety-

delsen efter rätt vanlig. Af alla propositioner

finnes ingen mera mång- 1. svårtydig; hfre man

här, för att undvika en tröttande vidlyftighet, till

största delen måst inskränka sig till att blott upp-

gifva dess möjliga betydelser.

émftalvio, ftéfirjy.a, éftyv {[iaivco stiga) stiga, träda

på, till; ém Tiva Mt. 21: 5 bestiga, etc ti Act.

21: 6 stiga in i (ett skepp — Tisch. har åvé-

fiypsv), tivi Act. 27: 2 stiga om bord på (ett

skepp), absol. Act. 21: 2; ét? ti Act. 20: 18

komma till, biträda, Tivi Act. 25: 1 tillträda.

émj3d.Å?M, sftaÅov (ftd?2a>) kasta på 1. öfver ftpöyov

Tive 1 Cor. 7: 35 (se fipöyoz), tivi ti Mc. 11: 7

kasta 1. lägga ngt på ngn; lägga på ty]v yeipa

éni ti Le. 9: 62 sin hand på 1. sätta den till

ngt, r«c X&pu-S ™i Act. 4: 3 lägga 1. bära hän-

der på ngn = fatta uti ngn, taga ngn fatt 1.

fast, éni Tiva Mt. 26: 50 al., med infin. Act.

12: 1 lägga handen vid, gripa till, företaga sig

= émyeipéco; c. subst. conjug. émftXrjpa ém tivi

Mt. 9: 16 1. ém ti Le. 5: 36 sätta en lapp 1.

bot på ngt; inträns, kasta sig på, störta emot,

slå in Mc. 4: 37, émftahbv Mc 14: 72 han stör-

tade ut och (af alla försök att tyda ordet är detta

sannolikast jfr Mt. 26: 75, Lc. 22: 62; andra:

han höljde sitt ansigte 1. han började 1. han

märkte derpå); impers. émftdXXei poi det faller

mig till, tillkommer mig, deraf to émft. pipas

Lc. 15: 12 den på mig fallande 1. mig tillfal-

lande 1. tillkommande andelen.

émfiapéco, yo~a (fiapéoj) belasta, betunga, falla be-

svärlig Tivd 1 Thess. 2: 9, 2 Thess. 3: 8 (med for-

dran af underhåll); alldeles nedtrycka 2 Cor. 2: 5

(den brottslige, se 1 Cor. 5: 1 ff.).

émftiftdCco, aaa. (ftiftdCa) låta gå, föra åstad) föra,

lägga, sätta éni ti Lc. 10: 34 på ngt, äfn utan

ém ti Lc. 19: 35, Act. 23: 24.

émftÅémo, éfiÅe^a; sfiXe^dprjv (/3?,émo) se efter, åt,

till ém ti Lc. 1: 48, ém' Tiva 9: 38 (om den

mäktigares nådiga blick på den ringare, hkn han

bevisar välgeruingar — har alltså Inbegrepp af

välvilja och nedlåtenhet); kasta sina blickar pä,

fästa uppmärksamhet vid 1. på éni Tiva Jac. 2: 3.

i-typd<pvi

émftXrjpa, ctTOs, to (émftdÅÅw) det deröfver kastade,

lagda, satta, tillsats, lapp, bot Mt. 9: 16 al. (se

émjid)J.oj).

émftodco (j3od.(o) ropa efter, på, till 1. emot; i all-

mänhet ropa högt, skria Act. 25: 24.
*

ém^oulrj, iyc, ^ (/SWv/ty) eg. hafvande i tanke 1. upp-

såt, förehafvande, anslag, stämpling, försåt Act.

9: 24 al.

t émyapftpeöco (yapfipvjco besvågra, af yapftpoz

hvar och en genom giftermål beslägtad, besvågrad,

affinis af yapéco) ss. besvågrad 1. till följe af

slägtskaps- 1. leviratslagen taga ngn till hustru

Tivd Mt. 22: 24; anm. enligt Deuteron. 25: 5 ff.

skulle, i händelse en gift man dog barnlös, hans

broder 1., i brist deraf, hans närmaste anförvandt

äkta enkan och låta i slägtregistret anteckna sin

förstfödde son ss. den aflidnes.

émysioz, ov (ém T7j yéa ontr.
yfj)

den som är 1. be-

finner sig på jorden, jordinnevånare, menniska

Phil. 2: 10 ( )( ézoupdvioi englarne och xaTa-

yi)6vioi de döde i Hades); jordisk oojpaTa 1 Cor.

15: 40 (menniskornas och djurens )( érroup. eng-

larnes), oixia 2 Cor. 5: 1 (vår nu varande kropp),

(Totpia Jac. 3: 15 (med bibegrepp af svaghet och

ofullständighet); ra ém Phil. 3: 19 det s. är på

jorden, Joh. 3: 12 det s. mskn på sig sjelf erfar

under sitt jordiska lif ( )( Ta énoopdv.a. hkt se).

émyivopai, eysvoprjv (yivopaC) derefter uppkomma,

infinna sig, inträda Act. 28: 13.

émyivojoxoj, yvojoopai, éyvojxa. éyviov, zyvcooftr^

(yivcöax(o) efteråt 1. åter 1. igenkänna Mt. 14: 35

al.; varseblifva, förnimma, märka Lc. 1: 22 al.,

lära känna, få veta Lc. 7: 37, Act. 9: 30 al.,

känna Mt. 9: 16. 20 al., känna till 2 Cor. 1: 13.

14 al., noga känna Lc. 1: 4 al., 1 Cor. 13: 12;

pra>s. part. pass. 2 Cor. 6: 9 väl känd 1. bekant.

émyvcoaic, (fgde) eg. igenkännande, kunskap,

i synn. riktig, noggrann och fullkomlig kännedom

1. insigt i ngt (starkare än yvdxriz) ss. d/.rptsia:

1 Tim. 2: 4 al., i synn. om Gud och gudomliga

ting ss. Rom. 10: 2 al., I. XnS förnämligast i

Petri 2:dra epistel.

émypaipij. ;yc. r, (följ.) på-, in-, oinskrift Mt. 22:

20 al, öfverskrift Mc. 15: 26, Lc. 23: 38 (se

ara'jp6c).

émypdipa), ypd^co; yéypaupai (ypd<f(o) skr ifva der-

på Act. 17: 23, Apoc. 21: 12; é~. émypac^v

Mc. 14: 26 göra en in- 1. öfverskrift; metaphor.

inskrifva TOM vopov ém xapdiac Tivös Uebr. 8: 10
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i ngns hjerta (eg. skrifva en lag på ngns hjerta

ss. material), äfn enl xcov dtavouov 10: 16-

smds'txvofii, édet$a (ådxvupi) upp-, fram-, förevisa,

utställa till åskådande, visa xtvi ri Mt. 16: 1 al,

kaoxbv xiut Lc. 17: 14 sig för ngn; bevisa Act.

18: 28, ådagalägga, framställa Hebr. 6: 17.

irrcdéyopac (déyopat) antaga, emottaga zivd ngn 8

Joh. 9: 10 (ss. gäst).

imdrjpéa), (£7ri, drjpos) l:o) vara ibland 1. hos sitt

folk, i sitt land, hemma. 2:o) komma hem. 3:o)

och i N. T. komma ss. främling till ett ställe

och uppehålla sig der Act. 2: 10, 17: 21.

f i-Kidiaxdaaop.ru (dcaxdaaco) foga andra anordnin-

gar (stipulationer) dertill, ytterligare anordna, göra

tillägg till ett förordnande, fördrag o. s. v. Gal.

3: 15. *

imdtdwpt, imdajaa), inédojxa, inédcov. ir^då&rjv

(8'idojpi) eg. gifva till, på köpet, till- 1. bifoga;

deraf i N. T. öfverlemna, gifva i handom vt Lc.

4: 17, Act. 15: 30, i allm. lemna, gifva xivi xi

Mt. 7: 9. 10 al; gifva efter, prisgifva Act. 27: 15

antingen scil. xrjv vauv 1. bättre reflex, scil. ffftac

lemnade vi oss till pris åt vinden och .

inidwpdbo)
;
ajadpyv (diop&6a>, se dibpftcoats) efter-

åt ställa till rätta, bringa i ordning Tit. 1: 5.

imåuco (åuco) gå ned öfver ngt im ztvt Eph. 4: 26

(före aftonen bör förbittringen vara förbi).

émscxsia, as, i] (följ.) eftergifvenhet, foglighet, mild-

het Act. 24: 4, 2 Cor. 10: 1.

éntstxfjs, ec (ém, elxco, iocxa; andra kanske bättre

af ini, elxco vika, alltså) eftergifvande, foglig Jac.

3: 17 (som icke står hårdt på sin rätt), saktmo-

dig, mild 1 Tim. 3: 3 al.; to imstxkc up.cöv Phil.

4: 5 edert milda väsende.

iniQrjxéco, etyryaa (&]xéco) eftersöka Lc. 4: 42, Act.

12: 19; efterfråga, -sträfva, -trakta Mt. 6: 32 al.

;

hafva 1. väcka fråga izepi xivoz Act. 19: 39.

intöaudxcoc, ov (ädvaxoz) morti addictus, till

döden dömd 1 Cor. 4: 9.

int&eacz, £coz, $ (imxfår/p.t) påläggning xcov y£ipco\>

Act. 8: 18 al, 1 Tim. 4: 14, 2 Tim. 1: 6 är en

urchristlig, symbolisk handling, hvarigenom icke

blott den H. Andes meddelande i allmht (jfr Act.

8: 17 hvarpå äfn confirmationen anses grunda sig

och således vara äkta apostolisk), utan äfven den

invärtes utrustningen till en särskild christlig em-

betsverksamhet framställdes och förmedlades; 1

Tim. 4: 14 står väl, att xb rrpeafiorépcov, 2 Tim.

1: 6 att Paulus förrättade denna handling, men

Mel änder. Grek. Lox. t. S. T.
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det sednare stället torde så böra förstås, att Paulus

tillika med de äldste och det ss. den förnämste

verkställde densamma; Hebr. 6: 2 (som neml.

följde ss. bekräftelse på dopet).

imftupéco, rjaco, rjaa (tlup.os) rikta sitt sinne 1. be-

gär efter 1. på ngt, begära, hafva lust till, efter-

sträfva xcvrk Mt. 5: 28 al, absol. Rom. 7: 7 al;

önska, åstunda med infin. Mt. 13: 17 al, äfven

accus. o. infin. Hebr. 6: 11; in. incäupca med

infin. Lc. 22: 15 innerligen 1. högligen längta

efter; in. xaxd xtvoc Gal. 5: 17 hafva begärelse

emot ngn 1. ngt (den H. Ande och köttet kunna

icke tillsammans bestämma och styra vår vandel).

iniftvprjxrjs, ou, b (fgde) som har begär 1. åtrå efter,

begärlig efter rivas 1 Cor. 10: 6.

incdupca, ac. yj (se fgde) längtan, åstundan, åtrå

Lc. 22: 15, Phil. 1: 15, 1 Thess. 2: 17, begär,

begärelse, lusta i synn. oloflig, sinnlig Mc. 4: 19

al. ; det inneboende syndaförderfvet, roten till alla

synder, arfsynden Jac. 1: 14. 15; plnr. köttsliga

begärelser, lustar Kom. 6: 12 al — dessutom

märkes in. riyc aapxbz xaX in. xcov bcpbalpcov

1 Joh. 2: 16 (med den förra menas »vällust» och

med den sednare »girighet»; dessa jemte !
q åXa-

Coveta. xnu fiiou utgöra de 3 hufvudsynderna, af

lika redan Eva frestades Gen. 3: 6 och Frälsaren

sjelf Mt. 4: 1—10).

inixaDiQco, taa (xaMQco) sätta derpå, inträns, sätta

sig indvco xivöz Mt. 21: 7 ofvanpå ngn 1. ngt

(adxcöv svarar väl närmast till kläderna, men kan

äfven hänföras till begge åsnorna).

httxoléco, exd2eaa\ xaÅéaopat, xéxkqpai, £xalead-

p.TjV; £xl-qby
-qv (xa/.éco) kalla 1. ropa fram, till,

äfven efteråt kalla, gifva tillnamn, benämna, kalla

med dubbel accus. Mt. 10: 25; med. åkalla, an-

ropa xb ovopd xtvos Act. 2: 21 al, 0£Öv Rom.

10: 12 al, xivå naxépa 1 Petr. 1: 17 ngn ss.

fader, åberopa xivå pdpxopa 2 Cor. 1: 23 ngn

ss. vittne, åberopa sig på 1. vädja till xivd Act.

25: 11 al; pass. nämnas, hafva tillnamn, kallas,

heta (Mt. 10: 3, Lc. 22: 3) Act. 1: 23 al; icf'

oos intxéxkfjxai xb ovopd pnu Act. 15: 17 (jfr

bv_ %Vf tOpj) i afs. på hka mitt namn blif-

vit nämndt d. ä. som blifvit nämnda 1. heta efter

mig, xakbv upäc Jac. 2: 7 det sköna

namn som blifvit nämndt i afs. på eder d. ä. efter

hkt J blifvit kallade, heten.

imxdhjppa, ar«c, xb (följ.) öfvevt.äckelse, betäckning,

15
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täckmantel metaphor. 1 Petr. 2: 16 ss. sådana

som hafva friheten till en täckmantel för sin ond-

ska d. ä. som söka bemantla sin ondska dermed

att de berömma sig af sin frihet.
*

smxa.Xörirco
;
exaXiMpftrjv (xa.XJmxco) öfverhölja, öfver-

täcka 1. -skyla Eom. 4: 7 (syndaförlåtelsen är tänkt

under bilden af syndernas öfvertäckande).

f emxardparos, ou, adj. vble (af emxatapdoplUi, af

km, xarapa.op.ai) dertill 1. derjemte förbannad Joh.

7: 49
(f|

étiäpaxos, hkt se), Gal. 3: 10. 13.

emxeipa.i (xéipai) ligga efter, vara lagd derpå 1. öfver

Joh. 11: 38, 21: 9; ligga efter 1. öfver, ansätta (med

böner o. s. v ) Lc. 23: 33, tränga på Act. 27: 20

(om storm), rivi Lc. 5: 1 (om folkmassa); trop.

åligga, vara på- 1. ålagd 1 Cor. 9: 16, Hebr. 9: 10

(endast med mat och dryck och åtskilliga tvagnin-

gar och köttets stadgar ända till förbättringens

tid pålagda — antingen måste man läsa doväpevo.

i 9 versen, eller émxÉcpevat i denna; ty de höra

begge till däpd re xai tjomai i 9 v.).

émxéÅÅO), éxeiXa (em, xéXXa), cello, drifva) drifva

skepp (mot strand), låta drifva på 1. stranda Act.

27: 41
||
enwxeiXav, se énoxiXMo.

"

'Emxoåpeioi, wv, ol (af Philosophen 'Emxoopos, född

i Gargettos vid Athen 312 f. Chr. och död i Athen

270) både adj. och subst. Epicureiska och Epi-

cureer. Dessa philosopher voro jemte Stoikerne

Pauli vedersakare i Athen Act. 17: 18. Deras

hufvudsatser voro, att verlden uppstått atomistiskt

och genom en tillfällighet, att själarne voro oupp-

lösligt förenade med kropparne, samt att nöjet

var det högsta goda.

entxoopia, «c> ~Q (emxoupéco hjelpa, bistå, vara ém-

xonpos eg. kjelpgosse ~ betjent af em och xoo-

poz gosse) hjelp, biträde Act. 26: 22.

kmxpivo), ixpiva (xptvaj) tilldömma 1. -erkänna, ge-

nom slutlig dom tilldela 1. afgöra, fälla slutdom

Lc. 23: 24.
*

kmXapftdva) ; eXafibprjv (Xapftävco) egentl. dertill

taga 1. få; i N. T. brukligt blott i med. med

genit. taga, gripa, fatta uti (liks. hålla sig fast

vid) ngn 1. ngt Mt. 14: 31 al., tt}<; ye(po<z Mc.

8: 23 al., få fatt uti 1. på ngn Lc. 9: 47, taga

sig ngn an Act. 9: 27, åtaga sig Hebr. 2: 16;

Tivbs (genit. pers.) Xoyoo 1. prjparos Lc. 20: 20.

26 gripa 1. fånga ngn vid ett ord; émXafiou zr^

ahovéou ZcoYj<: 1 Tim. 6: 12 tag fatt på, grip,

uppnå det eviga lifvet (tänkt ss. segerpris), jfr v.

émfisÅéo/iai

19 räcka, nå (liks. stående på salighetens grund-

val, tispéXcoz).

ImXjvjHu.vo); XéÄytTfiat, eX.atiöpr^ (Aavftévto) dervid

vara dold; i N. T. med. glömma ngt för ngt an-

nat, i allmht glömma, förgäta med infin. 1. genit.

1. accu.t. 1. absol. Mt. 16: 5 al.; imX.e/yo-pébm,

eaxi Lc. 12: 6 står passive.

émXé-j-co; eÅe$dp.7}v (Xéyco) säga dertill 1. dessutom,

tillägga till det sagda, förse med till- 1. binamn;

pass. hafva tillnamn Joh. 5: 2; med. utvälja sig

Act. 15: 40 (till apostolisk följeslagare).

émXetnco, Äei(pm (?,ei~to) eg. leinna efter; inträns.

fela, fattas, tryta riva. Hebr. 11: 32.

imX.eiya) (Xetyai, lingo, slicka) öfver- 1. beslicka

Lc. 16: 21 |' änéXec/ov, se aTzoX.ec/ai.
'

f érnXtfapowq, iyc, r
t

(knO.a.vftdvto) glömska, förgä-

tenhet äxpoazTjZ émX. Jac. 1: 25 glömskas hö-

rare = glömsk hörare (som hörer ngt som han

snart glömmer, se de 2 föregående verserna).
*

énlX-otTTOz, ov (s.m/.ei~(o) efterlemnad, öfrig, återstå-

ende 1 Petr. 4: 2.
'

in'doai<:, sene, vj (följ.) upplösning, förklaring, tyd-

ning; näaa n>j ytvétåi 2 Petr. 1: 20

ingen prophetia i Skriften sker af 1. beror på egen

(prophetens menskliga) tydning (af det tillkom-

mande); émXj)oi<; är grunden till t:po (företa, så

vida den är tydningen af den gåtlika framtiden

sjelf 1. af den bild, i hkn denna framtid företed-

de sig för propheten. Härigenom visar sig X.öfo^

Tipocp. v. 19 ss. fléfiaios. — Exemp. från G. T.

Genes. 40: 8 ff. De ord, med hka Joseph förut-

säger fåugarne hvad dem förestår, bilda '/] Ttpo-

W7]~eia, men denna förutsätter hos Jos. en ém-

XiHJi?, en tydning af drömmarne, om hkn Jos.

säger att den hörer Gud till. Likaså Gen. 41:

15/16.
*

im/Aco; Xu&rjaopai (X6co) lössläppa, lösgöra från

band och bojor; upplösa, utreda (ngt svårt och

hoptrassladt), upplysa, förklara, uttyda Mc. 4: 34;

äfven afgöra, besluta pass. Act. 19: 39.

é-t/iapropéco (papvjpéco) bevittna, bekräfta 1 Petr.

5: 12.
*

smpéXeta, as, r
t

(följ.) eftersyn, skötsel, vård, om-

vårdnad Act. 27: 3.

impeXÅnpat 1. -péXopat. pe).r
t
aopm. sps/.rpir^ (ém-

peXrji; omsorgsfull, sorgfällig af t/.sX.sc) efterse,

sköta, vårda; vinnlägga sig om, ombesörja, se till

godo ziM('k Lc. 10: 34 al.



éxipeÄcoz, adv. (af émpsÅrjz, se fgcle) sorgfälligt,

ifrigt Lc. 15: 8.
*

émptévco, psvco, éfieiva (pévcu) bli/va efter, ännu

blifva 1. stadna qvar, 4i'öja absol. Act. 10: 48 al.,

ém rivi Act. 28: 14 hos ngn äfven npo<; riva 1

Cor. 16: 7, Gal. 1: 18; förblifva dervid, vidblifva,

framhärda, fortfara med partic. Joh. 8: 7, Act.

12: 16, rivi Rom. 6: 1, 1 Tim. 4: 16; rfj yprj-

atözTjzt Rom. 11: 22 (genom otro icke göra sig

förlustig af Guds mildhet, 1. fortfarande åtnjuta

Guds mildhet), rf åmaria v. 24 förblifva i sitt

otröhetstillstånd, rf marti Gol. 1: 23 vid tron.

émvetjcu, éyeyaq (veuco) tillnicka (ss. uttryck af bi-

fall), bifalla, bejaka; odx ém förneka, vägra Act.

18: 20.
'

émvoia. «c rj (émvoéoj hafva i sinnet, af ém, vous)

eftersinnande, förehafvande, plan, anslag; tages in

bonam 1. malam partem, det sednare Act. 8: 22.

émopxéco, rjaco (följ.) liks. svärja bredvid (då man

redan vid eden har för afsigt att bryta den) begå

mened, bryta sin ed Mt. 5: 33.

émopxos, ov (ém, 8pxo<;) jemte 1. emot ed, svär-

jande falskt, menedare 1 Tim. 1: 10.
*

émouaa, )yc, f (femin. af partic. émcbv af sm-ipi

gå efter, efterfölja, följa af ém, eipi) efterföljande,

följande scil. ffiépa dagen Act. 16: 11 al. ; Vjpépa

finnes ock utsatt Act. 7: 26, äfn står ordet med

vu$ 23: 11.

-j- émouaioz, ov (somliga derivera af fgde, andra af

odata) ém åproz de förre: det för den följande

dagen bestämda brödet (efter analogi med kxou-

aio<; af hxouaa); ås sednare: det till lifsuppehälle

erforderliga d. ä. det nödtorftiga brödet. Anm.

Ordet förekommer ej annorstädes i Grek. litte-

raturen än i bönen »Fader vår» Mt. 6: 11, Lc.

11: 3; och den förra meningen vederlägges be-

stämdt af de följande verserna, i synnerhet den

sista i Mt. 6 cap., der lärjungarne varnas för be-

kymmer om morgondagen, äfvensom af Lc. 11: 3

rb xad' fpépav.

émmnrw, nénrcoxa, éneaov, éntoav Rom. 15: 3

(mnrco) falla öfver rivi Act. 20: 10 (1. kasta sig

öfver ngn), efter d. ä. tränga sig in 1. fram till

ngn rivi Mc. 3: 10; falla om, på, mot, ém rov

rpdyrjÅov Lc. 15: 20 ngn om halsen, ém rb arf-

#<k rivo<; Joh. 13: 25 till ngns bröst (Tischend.

har åvansawv); trop. falla på, öfver ém' riva (ss.

fruktan, hänryckning, smädelser, töcken och mör-

énurxtd^a) 115

ker, den H. Ande) Lc. 1: 12 al., äfven ém rcvt

Act. 8: 16.

émnlrjaao)
,
énÅr^a (m^^aaw) eg. slå derpå, till rivi

ngn, bestraffa (med handling 1. ord), fara ut emot

ngn 1 Tim. 5: 1.

émnoÖéco, rjaa (itodéoj längta af nödoc; böjelse,

längtan af Ttdftco) längta efter, åstunda, åtrå med

infin. Rom. 1: 11, ri 1 Petr. 2: 2, riva 2 Cor.

9: 14 al.; npbc; (ptlovov up~iv Jac. 4: 5

på ett afundsjukt 1. svartsjukt sätt åtrår (älskar)

oss den Ande, som tagit sin boning i oss (bilden

tagen från det andliga äktenskapsbrottet se Osea

2: 2 ff., 3: 1 ff. al.; i afs. på Guds Andes inne-

boende i Guds barn se 1 Cor. ;-}: 16, 6: 19 al.).

f émnoftrjOK;, ew?, f (fgde) längtan, trängtan efter

ngn 2 Cor. 7: 7. 11 (att återse mig).

f émm>ö'fjro<:, ov, adj. vble (af éntnottéoj) efterläng-

tad Phil. 4: 1. «
'

f émnoftia, a<r, rj — ém~öbfjaiq, längtan efter ngt

tiv/k Rom. 15: 23.
*

énmopsuopat (mipeunpai) gå 1. färdas efter, åt, till

rtpoc; riva Lc. 8: 4.
*

f érnfipdnraj (pdnrco) på- 1. tillsy, på- 1. tillsätta

Mc. 2: 21.
*

émppirrroj 1. émpinrco, éppi<pa 1. épiipa (ptnrco)

kasta på rå l/xdria ém rov moÅov Lc. 19: 35

sina kläder på fålen; kasta 1. hvälfvä rfv p.épipvav

ém riva 1 Petr. 5: 7 sitt bekymmer på ngn.

énio-rj/wz, ov (ém\ arjpa se orjpsiov) försedd med

tecken 1. prägel, betecknad, präglad; igenkänlig,

utmärkt Rom. 16: 7, äfven beryktad (i dålig me-

ning) Mt. 27: 16.

émainapjx;, oT>, b (émairiZopai skaffa sig föda, pro-

viant <r?roc) egentl. proviantering; deraf proviant,

lifsmedel Lc. 9: 12.

émaxénropai, eaxe(pd.(irjv (axénropai — oxonéco)

se noga efter 1. till, besöka, se 1. vårda sig om
rtvd Mt. 25: 36 al., draga försorg om med infin.

Act. 15: 14; se sig om efter någon, utsöka, utse

Act. 6: 3.

émoxzudCco • aad.prjv (oxeodCto rusta, bereda) efteråt

bereda, iståndsätta, laga o. s. v.; med. laga sig

till, rusta sig i ordning Act. 21: 15.
*

émaxrjvöoj, coaa (axrjvoaj) öfvertälta, nedkomma och

draga in 1. taga sin boning transl. é~ '

ép.é hos

mig 2 Cor. 12: 9 (kraften nedkommer från höj-

den).

émaxid.Zco, dow, aaa (axid^o) skugga, skygga af

axid) öfverskugga 1. -skygga riva Mt. 17: 5, Lc.



llfi émaxoxéai

9: 34, nvi Mc. 9: 7, Act. 5: 15; transl. zivt

Lc. 1: 35.

eniaxonéaj (éntoxoTCOS) se efter 1. till «jy Hebr. 12:

15 (1. akta sig) att icke; vara uppsyningsmau,

hafva uppsigt öfver, hafva akt 1 Petr. 5: 2 (neml.

på hjorden — fkmr ej hos Tiscli. 1. God. Sin.,

och kan äfven hafva första betydelsen: seende till

att J icke neml. gören det med tvång o. s. v.).

+ éntoxonr], jycj
:
fj (se följ.) eftersyn, uppsigt, upp-

synings- 1. biskopseinbete 1 Tim. 3: 1, (Apostla)-

embete Act. 1: 20; äfven besök (för att straffa

1. hjelpa) det sednare Lc. 19: 44, äfven 1 Petr.

2: 12 nådebesökelse (neml. Guds hos hedningarne,

hvarigenom de föras till bättring och tro — andra

antaga här »bestraffnings- 1. hemsökelses dag»).

enioxnnos, oo, 6 (eniaxénzopai) som ser efter, har

tillsyn, uppsigt, uppsyningsmau öfver en försam-

ling, föreståndare, (kyrkoherde), biskop Act. 20:

28 al.; 1 Petr. 2: 25 kallas Frälsaren b Ttniprfv

xai kmaxnnoi zcbv <pi>ya>u våra själars herde och

biskop (ss. hela församlingens hufvud — hfr han

ock 1 Petr. 5: 4 kallas åpyinoipijv); anm. ur-

sprungl. voro en. — npeaftözepoc, jfr Act. 20:

17 och 28.

eniondco, (onda)) draga till, åt, öfver; med. draga

öfver på sig 1 Cor. 7: 18 (neml. förhuden).
*

éntonelpa), éaneipa (unecpw) så ofvanpå, derpå,

dertill, derefter Mt. 13: 25
j|
eanetpev.

'

éniazapai (lon. form af éné, cazapat) förstå, förstå

sig på, inse, ega insigt, känna, känna till, veta

Mc. 14: 68 al., med cb<z hurusom Act. 10: 28,

ozt att 15: 7, accus. och partic. 24: 10.

émoTaats, eco^,
!
q (se följ.) uppsigt, aktgifvelse, upp-

märksamhet
||
kntauorams 2 Cor. 11: 28.

entazdvqi;, nu, b (é<ptoz7jpi) s. står i ett led (o~z7yo$)

efter en annan, efterman; deraf den som ser efter,

har uppsigt öfver ngn, uppsyningsmau, förestån-

dare o. s. v. 1 N. T. kallas Frälsaren så Lc. 5:

4 al. — Eabbi, Lärare, Mästare.

eneazéÅÅcu, ekco (azéXXt.o) tillställa, tillsända (i synn.

bref), genom bref ålägga, skrifva till nvt Act.

21: 25, Hebr. 13: 22, med infin. Act. 15: 20

(utfärda en skrit'velse till dem znu ånéyeoftai scil.

ivexa pä det att de må afhälla sig o. s. v.).

éntozrjptov, ov (sniavapai) som förstår, förstår sig

på ngt, förståndig Jac. 3: 13.

ér:iOTy]p(C(o, t£a (orrjpt£(o) befästa, göra fast, stärka,

styrka, trop. Act. 14: 22 al.

entaznAT/. ^c, <j (éniaréXho) eg. uppdrag, under-

rättelse, deraf epistola, bref Act. 9: 2 al., en.

Xou 2 Cor. 3: 3 ett bref af Chr. författadt (se

ntaxovéa) och eyypd(fw).

enioznp.i&o (aznpa) lägga öfver munnen betsel 1.

nosgrimma (eniazopk), stoppa till munnen på

ngn, bringa till tystnad Tit. 1: 11.

kniazpé(fco, ééo), eipa; dfrjv (azpéipw) vända åt

ett håll, tillväuda, omvända Lc. 1: 16. 17 (har

afs. pä familj-eudrägt), Act. 26: 18, Jac. 5: 19. 20

(återföra på rätta vägen); mest inträns, äfven i

med. och aor. 2 pass. vända sig åt ett håll, om-

vända sig 1. vända sig om Mt. 9: 22 al, med

bnioio Mt. 24: 18 och ek rå bnéaa» Mc. 13: 16

al. vända om tillbaka, återvända, men äfn utan

bniaco ss. Mt. 10: 13 al. ; i moralisk 1. religiös

mening: omvända sig ene zov Köpcov, rov 9ew
Act. 9: 35 al., eniozpé<paz Lc. 22: 32 sedan du

ätervändt till ditt förra sinnestillstånd (neml. efter

förnekningen), éntazpéi/y 2 Cor. 3: 16 (scil. rj

xapåia aozeoxi); äfven återvända till det sämre 2

Petr. 2: 21 (der var. leetio är unoazpéfiai), 22.

eniozpofv], 9js, (fgde) omvändelse Act. 15: 3.

éniawayw, a£a, yyayov, rjypai, fjyftyv (auvdyco)

dertill sammanföra, församla Mt. 23: 37 al.; pass.

församlas Mc. 1: 33, Lc. 12: 1.

f émoovaycoyij, iyc, (ouvaycoyfj) eg. samlande der-

efter, församlande 2 Thess. 2: 1 ; tillförsamlande

Hebr. 10: 25 kan betyda antingen församlande

af flera till den hopen som församlad är, eller väl

bättre: särskild sammankomst 1. församling (éni

bredvid, utom synagogan),

f eniaovzpeya) (auvzpéyco) dervid 1. dertill samman-

löpa 1. -strömma; oykns en. Mc. 9: 25 (att) ännu

mer folk sammanströmmade = ytterligare tillopp

af folk.
*

f eniaoazaat-. eto<; rj (eniawicrrqpi ställa tillsam-

man emot, med. och inträns, temp. ställa sig till-

samman emot, göra uppror af enl. övviozypi) sam-

mangaddning emot ngn; upplopp Act. 24: 12; på-

trängande, öfverlöpande 2 Cor. 11: 28 ||
eniffza-

ö*C, hkt se.

éniatfaXr^, sV (a(fd)Jnpai) benägen att falla, vack-

lande, osäker, äfventyrlig, farlig Act. 27: 9.

eniayjco (iayjco) göra stark; inträns, blifva 1. vara

stark, en. Åéyovzez Lc. 23: 5 de blefvo trän-

gande med sitt påstående — de påstodo med

häftighet.
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snto~0)p£Öcö, söffto (aajpeåco) dertill l. ofvanpå samla,

hopa, rikligen 1. i öfverflöd förskaffa sig 2 Tim.

4: 3.
*

imzayij,
<y (följ.) uppdrag, anordning xar' kn.

Rom. 16: 26 efter anordning, befallning 1 Cor.

7: 25, xat etc. 1 Cor. 7: 6, 2 Cor. 8: 8 ss. en

befallning, 1 Tim. 1: 1, Tit. 1: 3 efter uppdrag,

pszå Tidorjs etc. Tit. 2: 15 med allt åläggande 1.

eftertryck.

énizdaau), éza$a {zdaaai) uppdraga, anordna, be-

falla Lc. 14: 22, zivi Mc. 1: 27 al, ztvi zi Phil. 8,

ztvi med infin. Mc. 6: 39 al., med infin. utan dat.

Mc. 6: 27.

etiizeXÉco, éam, ego. (zEÅéco) fullända, fullborda, full-

göra, utföra Lc. 13: 22 al.; med. Gal. 3: 3 brin-

gen J (det påbegynta) nu med köttet till full-

ändning? 1. kanske bättre pass. bringens J nu

(ironice); pass. påläggas, verkställas 1

Petr. 5: 9 enligt phras. STCireÅétv ztvi zrjv dixrjv

pålägga ngn 1. verkställa på ngn ett straff.

émT7jåeco<:, a, ov (ETrizrjdéz, adv. af km zdds till

detta, så mycket dertill hörer 1. behöfs, tillräck-

ligt) erforderlig, tjenlig, skicklig, passande, lämp-

lig; zä én. zou awpazog Jac. 2: 16 det som be-

höfs för kroppen, kroppens behof, förnödenheter,

nödtorftigheter.

Emziftypi, kmftrjaa), knéHvjxa, E7té§7)V; émttqaopai,

knsMpyv, énEzsäyv
[|
Mc. 4: 21 (ziftrjpi) Act.

l:o) sätta, lägga på zi ém zi 1. ém ziva Mt. 21:

7 al., zi ém ztvoc Lc. 8: 16, snäva) zivoc Mt.

(21: 7) 27: 37 ofvanför ngt, ztvi Lc. 23: 26 al. —
zyjv X£lPa 1- r®£ XeiPa(: &t Tiva Mt. 9: 18 al.

1. Tivt Mt. 19: 13 al. vid botande, vid 1. efter

döpelsen ss. Act. 8: 17, äfnsom välsignande lägga

sina händer på ngn vid särskilda utomordentliga

tillfällen ss. vid invigning till missionsverket Act.

13: 3, till presbyter- och diaconembetet 1 Tim.

5: 22 (möjligen äfven vid återupptagande i kyr-

kans sköte). — Ttfojyds Lc. 10: 30 slå, ztvi

Act. 16: 23 ngn, äfven ém ziva Apoc. 22: 18. —
2:o) lägga till, tillägga érci zc Apoc. 22: 18. —
Med. sätta på scil. skeppet Act. 28: 10 d. ä. föra

ombord; sätta efter, angripa, förgripa sig på ztvi

Act. 18: 10.

érnzipdat, fjaa (zipdco) eg. efteråt ära t. ex. en af-

liden, om domare : tillerkänna böter 1. skadeersätt-

ning; deraf gifva föreställningar, förebråelser, tad-

la, näpsa, hota ztvi Mt. 8: 26 al.
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émztpia, «c.
:
ij (se fgde) bestraffning, straff 2 Cor.

2: 6. I profangrek. åtnjutande af alla medbor-

gerliga rättigheter )( åzipia.

smzpénw, Eipa.; zézpappai, Ezpdnrjv (zpsTza)) till-

vända, öfverlåta, anförtro, uppdraga, medgifva,

tillåta, tillstädja absol. Joh. 10: 38, 1 Cor. 16: 7,

Hebr. 6: 3 (om annars Gud gifver nåd nernl. att

förstå det) med infin. Mc. 10: 4 al., med ztvi och

infin. Mt. 8: 21 al. ; pass. émzpÉTtEzai ztvi med

infin. Act. 26: 1 al. det medgifves ngn att .

émzpnnij, jyc, (fgde) öfverlåtelse, tillstånd, full-

makt Act. 26: 12.
*

émzporcoc, nu. b (se fgde) en som blifvit anförtrodd

uppsigten öfver en person, sak, hus o. s. v., upp-

syningsman, förvaltare, hofmästare Mt. 20: 8 al.

;

anm. med förmyndare öfversättes ordet mindre

rätt Gal. 4: 2, ty fadren lefver ännu.

émzuyydvco, Ézuynv (zuyydvai) träffa, råka, stöta på

ngn 1. ngt, (af en händelse) ernå, vinna, bekom-

ma, undfå, få ziv<k Hebr. 6: 15, 11: 33, zi Rom.

11: 7 (andra zouzou i st. för zouzn), äfn absol.

Jac. 4: 2.

ém<paiva>
;

£<pd.v7]v (<paivoS) eg. fram- 1. uppvisa,

låta se, men i N. T. inträns, visa sig, synas, lysa

ztvi Lc. 1: 79, absol. Act. 27: 20; pass. blifva

uppenbar, synlig (liks. framträda från det ställe,

der ngt förut varit förborgadt) Tit. 2: 11, 3: 4.

émydvEta, «c, (följ.) uppenbarelse 2 Tim. 1: 10

(om Christi första ankomst i köttet), företeelse

zv)<; napotjoiou; adzou 2 Thess. 2: 8 af hans när-

varo; återkomst 1 Tim. 6: 14 al.

émipavqs, éc [émipaivco) synlig, uppenbar, lysande,

utmärkt, herrlig Act. 2: 20.
*

ém<pauco 1. (pa6axa>, fauaa> — émwajoxco, börja

att lysa, uppglänsa, uppgå, lysa ztvi för ngn, upp-

lysa Eph. 5: 14.
*

émcpkpco, ijveyxov (<pépco) påbörda, bära till, till-

föra, bibringa, tillfoga; alziav Act. 25: 18 (ij EipE-

pov) skjuta skulden på, gifva skuld, tillskrifva, ém
ziva Act. 19: 12

(jj
unfxpépcadat) bära 1. lägga

på ngn, zrjv npyrjv Rom. 3: 5 visa sin vrede —
tillfoga straff, straffa, xpiatv Jud. 9 fälla dom 1.

omdöme.

ém<fcovéto ((pcovéco) tillvopa, ropa dervid, emot 1. ä

sin sida, säga dertill Le. 23: 21 al.

f Z7Zi<pu)oxa) {(fd>axa) af <pco<;) iachoat. börja att bjsa

1. visa sig, gry, elucesco, zfj ett. Mt. 28: 1 scil.

fjpépa då det började dagas (till söndagen), vid
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första gryningen (på söndagsmorgonen); äfn om

sabbatens ingående 1. inbrytande Lc. 23: 54.

émyscpéco, r
t
aa (/slp, énc) lägga hand vid 1. räcka

ut handen efter ngt tcvc, handlägga, a cl gr ed i,

gripa an, begynna, företaga sig, försöka med infen.

Lc. 1: 1 al.

exr/éco ('/éco, gjuta) gjuta, slå, hälla på 1. uti Lc.

10: 34.
'

éTityoprjyéco, Tjoa; yiWjOopai (yoprjyéio) dertill 1.

utomdess använda kostnader på ngt, än ytterli-

gare på sin bekostnad föranstalta, iståndsätta Col.

2: 19; rivt ti 2 Cor. 9: 10, Gal. 3: 5, 2 Petr.

1: 11 tilldela 1. gifva ngn ngt dertill; ännu der-

till framräcka, framställa, bevisa 2 Petr. 1: 5.

f iruyoprjyia, «c, fj (fgde) ytterligare gifvande 1.

meddelande, ny meddelning 1. hjelplemning Eph.

4: 16, Phil. 1: 19 se
åffj.

kizvypuo, taa (ypUo) smörja 1. stryka på, öfver rt

1. n ém ti Joh. 9: 6. 11.

inoixodopéco. T
t
au.; rftrjv (olxodnp.éco) bygga på,

vidare, fortsätta byggandet metaphor. 1 Cor. 3:

10. 12. 14 (olxodop:/] är christna församlingen,

MepéÅtos Christus), uppbygga på Iv Xip Col. 2: 7,

samma bild Eph. 2: 20 (ehuru ngt varierad, eme-

dan den af Apostlarna och Propheterna lagda

grund är Evangelium om Christo, och Christus

sjelf ar yttersta hörnstenen), Act. 20: 32 (befor-

dra det christliga lifvet), rtvi på ngt Jud. 20. 21

men J, älskade, i det J genom bön i den H. Ande

uppbyggen eder på eder aldraheligaste tro, beva-

ren eder i Guds kärlek förbidande o. s. v. (orden

££C Zto7)V aldivtov höra till TfjpijcraTS).

é7toxéÅÅoj, (t>xer?<a (dxéÅÅco drifva, stöta på af o

prosthet. och xéÅÅaj, cello, drifva) drifva ttjv

vaöv skeppet mot strand, låta stranda Act. 27:

41
j|

ETTixéÅÅo), hkt se.

érrovopd&o (ovnpd^w) nämna efter; pass. kallas,

heta, bära tillnamn af Rom. 2: 17.

hzpjzzeöto (följ.) se derpå, skåda hän på, beskåda

n 1 Petr. 3: 2, scil. zå xa.Åå spya 1 Petr. 2: 12

(med blickarne fastade derpå).

i~or:TrjZ, ou, l> (éttofiofiat, fut. till i<fopd(o) åskå-

dare, betraktare, ögonvittne Tivö; till ngt 2 Petr.

1: 16 (i profangrek. utgör ordet en terminus tech-

nicus för den, som uppnätt högsta inviguingsgra-

den i Eleusinska mysterierna, se t. ex. Plåt. Sym-

pOS. 28: 1 éxOTZTlXU). ,

S7&0C", sot, to, ord, det sagda, tal. fknir i N. T.

blott i phrascn w,- otoc sittsiv för att säga ett

épyd^op.ai

ord, att jag så må säga, så till sågandes, ut ita

dicam Hebr. 7: 9.

é~o'jpd.vtoc, ov (éjrc, odpavéc) den som är 1. befin-

ner sig på 1. i himlen, himla-invånare, engel Phil.

2: 10 ( )( éncysioz, hkt se), himmelsk 1 Cor. 15:

40 al. (1. c. englarnes se é~ty£ioc) ; Ta å~. Joh.

3: 12 det som föregår i himlen d. ä. Guds råd-

slag i afs. på det Messianska riket ( )( Ta hti-

yzia. hkt se); iv tok stc. Eph. 1: 3. 20 i det

himmelska — i himlen (localt; så att den H. An-

des välsignelser betraktas ss. oss meddelade från

himlen) äfven 2: 6, 3: 10, 6: 12 i de himmelska,

öfverjordiska regionerna = b dr
tp.

É7ZT6C, sep t em, sju Mt. 12: 45 al.; ol krzTa Act.

21: 8 de sju diaconi, som utsågos Act. 6: 3 i

Jerusalem; numerus certus pro incerto Mt. 12: 45,

Lc. 11: 26; talet 7, som ofta fkrnr i Apoc, sam-

mansatt af det gudomliga talet 3 och det mensk-

liga 4 (fyra vindar, väderstreck, eleinenter), är det

allmänna uttrycket för förbundet emellan Gud och

meuniskor och alltså emellan mskna inbördes; der-

före är det ock i G. T. gudstjenstens tal, efter

7:de dagen omskärelsen, 7 dagar i veckan, sabbats-

året, jubelåret (7 ggr 7), 7-faldig bestänkelse med

försoningsblodet, sjelfva edens tal (sjua = svärja);

derföre har ock den H. Ande företrädesvis detta

heliga sjutal, i hkt Guds trefaldighet förenar sig

med verldens fvrfaldighet. — De 3 domshandlin-

garne i Apoc. införas ock under bilden af 7 in-

segel, basuner och skålar; de 3 fiendtliga makter,

s. genom dessa domshandlingar måste bortskaffas,

innan JEsu rike segrar på jorden, äro: l:o) den

affallna Judendomen, 2:o) den afgudiska heden-

domen och 3:o) den falska påfvedomeu.

éTZTdxcc, adv. numer, (fgde) sju gånger Mt. 18: 21 al.

kr.Taxicyihm, at. a (fgde, ycÅcni) sjutusende Kom.

11: 14.
*

y
RpnaToc, OWj 0 (ipo.oTÖT älskvärd af épdo> älska)

Erastus l-.o) Pauli följeslagare och medhjelpaxe

Act. 19: 22, 2 Tim. 4: 20. — 2:o) en Christen

i Corinth llom. 16: 23, som der var otxovöun:

n?c ttoÅsmc. arcarius civ ita tis, förvaltare af

stadens inkomster, stadskassan, räntekammaren,

»räntmästare»; troligen samnia person som fgde.

zpydZouox, slnyaopai. zipyaad.nr^ (spyov) depon.

med. l:o) verka, vara verksam, arbeta absol. Mt.

21: 28 al., förfärdiga, förrätta, göra. åstadkomma

a) tv. hpd 1 Cor. 9: 13 förrätta de gudstjenst-

liga göroniålen, gudstjensten tpresterna). — h) rå
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Ipyaaia

ipya roo Qsou Joh. 6: 28, 9: 4 sätta i verket 1.

verka hvad Gud verkar, spyov Kopiou 1 Cor.

16: 10 verka HERrans verk d. ä. befrämja den

christliga frälsningsanstalten, dess utbredande. —
c) åvopiav Mt 7 i 23 utöfva laglöshet, göra orätt,

dpapnav Jac. 2: 9 synd, synda, ttjv dixaioauvrjv

Act. 10: 35 handhafva rättvisan o. s. v. — d) zrjv

fidXaooav Apoc. 18: 17 bearbeta hafvet (bildadt

efter spy- Trjv yrjv), göra det till medel för sin

utkomst, fara till sjöss, drifva sjöfart, fiska o. s. v.

— e) Spy. xaXbv si'<: Ttva Mt. 26: 10 h sv rivt

Mc. 14: 6 al., xaxov rtvi Rom. 13: 10 göra 1.

tillfoga ngn godt 1. ondt; 6 spya^opevos Rom.

4: 4 <v den som sysselsätter sig, umgås med ger-

ningar (hvars lifselement är gerningar), slpyaaps-

voc Joh. 3: 21 tages passive. — 2:o) arbeta sig

till, genom arbete förvärfva, förtjena ev tivi Mt.

25: 16 med ngt, förskaffa sig, vinnlägga sig om
vi Joh. 6: 27.

spyaaia, az, rj (fgde) verksamhet, verkställighet, ut-

öfning dxaftapaias nd.a-q<; Eph. 4: 19 af all slags

oanständighet; arbetsamhet, ansträngning, möda

spyaaiav diååvai Lc. 12: 58 (latinism) dare ope-

ram gifva 1. göra sig möda, vinnlägga sig om;

sysselsättning, haudtverk, yrke Act. 19: 25; för-

tjenst, vinst napsysiv 1. -apsysaftai tévl spy. Act.

16: 16. 19, 19: 24.

spydzYjs, ol>, ö (se fgde) verkare, arbetare (i allmht)

Mt. 10: 10, Lc. 10: 7, 1 Tim. 5: 18, på verk-

staden = handtverkare Act. 19: 25 (som drefvo

detta yrke), i vingården Mt. 20: 1. 2. 8, på åker-

fältet « skördeman Mt. 9: 37. 38, Lc. 10: 2,

Jac. 5: 4 metaph. om arbetare i ordet, hka ock

menas 2 Cor. 11: 13, Phil. 3: 2, 2 Tim. 2: 15;

verkställare, utöfvare dåixias Lc. 13: 27 af orätt-

färdighet == ogerningsman.

spyov, ou, to, verk, handling, gerning Mt. 5: 16 al.;

verk, värf, yrke, syssla, embete, kall ss. 1 Tim.

3: 1 al.; verk, det gjorda ss. Act. 7: 41 al., sak

ra sv aurfj spyov 2 Petr. 3: 10 de saker som

derpå finnas, allt hvad derpå är. — Dessutom

märkas spya vopoo Rom. 3: 20 smpe »lagens ger-

ningar», lagverk — antingen det som lagen verkar,

de handlingar som lagen genom sina föreskrifter

framställer (subject.), eller kanske rättare de hand-

lingar, hka hafva afseende på lagen d. ä. genom

hka lagens föreskrifter uppfyllas, lagen motsva-

rande gerningar (object.); daoi s£ spycov vopoo

elaiv Gal. 3: 10 så många som äro af lagens ger-
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ningar, hka söka upphjelpa sitt andliga lif genom

lagens iakttagande, alla lagmenniskor; oåx s$ sp-

ywv T/psis Tit. 3: 5 icke till följe af ger-

ningar i rättfärdighet som vi hade gjort (Paulus

talar icke" om verk som af oss verkligen blifvit

gjorda, utan nekar just, att vi gjort sådana verk

i rättfärdighet); ro spyov -nye tAotscos 1 Thess.

1: 3 det verk hvarigenom eder tro utmärker sig

o. s. v.; to spyov Rom. 14: 20 = byggnad.

spsfMCo), tcra (= sps&co af spis besl. med spsooto

drifva fram båten med årorna, ro) reta, uppreta

tu Tsxva Col. 3: 21 (genom orättvis och alltför

sträng behandling — se vidare å&tipéio); uppegga

(in bonam partem) 2 Cor. 9: 2.

épsidco, rjpsiaa, träns, ställa ngt fast emot ngt,

luta, stödja, äfven stöta o. s. v.; inträns, stödja,

luta sig vid 1. på ngt Act. 27: 41 scil. Tcmu> Bi-

fto.Xd.aooj.
'

épsuyopai, sö$opai, depon. med. eructo gifva ifrån

sig, kasta upp; spsuyto böla (om tjuren), deraf

med. högt uttala, utropa, förkunna Mt. 13: 35.

spsovdco, rjaa (besl. med spsoDai fråga) ut- 1. efter-

forska, efterspana, uppspåra, undersöka, pröfva,

ransaka Joh. 5: 39 al.

sprjpio., as, fj (följ.) öken, ödemark Mt. 15: 33 al.

(der menniskor icke bo — )( TtfiX.is, se 2 Cor.

11: 26).

sp-qpos, ov, äfven attice 3 änd. (spa obrukligt ss.

substant., men förekommer i spa^s på jorden, till

marken — terra, jord, mark, vildmark, öken)

ödslig, öde, obebodd Mt. 14: 13. 15 al., enslig,

ensam Gal. 4: 27 (som icke har man 1. som lef-

ver utan gemenskap med mannen); rj sp-qpos scil.

yr) 1. ycupa Mt. 24: 26 al. ödemark, öken, äfven

plur. Lc. 1: 80 al., äfven betesmark Lc. 15: 4;

i) sp. riyc VouBaias Mt. 3: 1 rHlu 1 Juda

öken, en klippig trakt i östra delen af Juda stam

åt Döda hafvet till med staden Engeddi och andra

städer. Den sträcker sig långsutåt vestra stranden

af Döda hafvet ifrån dess norra ända till den sö-

dra med en bredd så stor som till Thekoa.

sprjpöw, (öaco; copai, (oärjv (fgde) göra ensam, tom,

öde, föröda; i N. T. blott pass. blifva öde, för-

ödas Mt. 12: 25 al., p. p. p. Apoc. 17: 16 för-

ödd, öde.

sp-qpioois, £<«c, rj (fgde) förödelse Lc. 21: 20; fiås-

Xuypa sp. Mt. 24: 15, Mc. 13: 14, se ftdsXoypa.

spiCoj, iao) (spis) strida, kifvas, träta Mt. 12: 19.
'
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épttteta, af, r. (éptl/eOoj 1. -opiat arbeta for lön af

éptiios, o, q daglönare, spinnerska, tro], af följ.)

lönarbete, lönsjuka, partisjuka ot ef ép. scil. ovrec

Rom. 2: 8, Phil. 1: 17 de lön- 1. partisjuke, in-

trigmakare; intrig, kif, trätlystnad Phil. 2: 3, Jac.

3: 14. 16; plur. partiränker 2 Cor. 12: 20, Gal.

5: 20.

spinv, ou, tö (dimin. till formen, men icke till be-

tydelsen af époc 1. slpoc, tö) ull, xöxxtvov Hebr.

9: 19 scharlakansfärgad (hmd Isopsknippan var

omlindad), ksuxåv Apoc. 1: 14 hvit (äfvens. hvitt

hår •— bilden af Christi rena oskuld).

sptc, cåoc, 7], plur. sptdec och £ps«: Tit. 3: 9, tvist,

träta, kif, oenighet Rom. 1: 29 al.

kptwtov, ou, to (egentl. dimin. af följ.) killing, ung-

bock 1. -get Mt. 25: 33.
*

£ot<po<;, ou, b, ij ungbock 1. -get, kid Lc. 15: 29.

Mt. 25: 32.

'EfruSf, ä, o, Hermas, en christen i Rom, men icke

att förvexla med författaren till boken ö TzotpijV,

ty denne sednare var enligt sannolika uppgifter

en broder till biskop Pius I och lefde omkring

år 150 e. Chr.
;
fkmr Rom. 16: 14.

*

kpprjvda. ac, (följ.) uttydning, förklaring, utlägg-

ning 1 Cor. 14: 26, épp. yltoaaiov 1 Cor. 12: 10

tungoutläggning d. ä. förmågan att göra tungo-

talande begripligt (se yXwaaa).

spprjvsuco (kppr^zö^ tolk, uttydare, af följ.) tolka,

uttyda, förklara, utlägga, öfversätta från ett främ-

mande språk på ett annat Joh. 1: 39 al.

EpprjS, ou, b, Hennes l:o) Rom. Mercurius, son af

Zeus och Maja, gudarnes budbärare och tolk till

menuiskorna o. s. v. Act. 14: 12, se Zeuc. —
2: o) en christen i Rom, Rom. 16: 14.

7'Jppoyévrjc, outfo b, en christen i Asien, som jemte

Phygellus öfvergaf Paulus 2 Tim. 1: 15.

kprcsTÖz, -q, öv, adj. vble (af epna), serpo) krypande;

neutr. plur. krypande djur Act. 10: 12 al.

éfipédyv och éfipyttrjv, se péco och (frjpi

spuDptK, d, öv (épsullco färga röd) röd, mörkröd;

ép. thllo.aaa (
r]1D~CJ säfhafvet — b Wpdfitoq

xölnos = sinus Arabiens Arabiska viken) Act.

7: 36, Hebr. 11: 29 Röda hafvet, den bekanta

viken af Indiska oceanen öster om ./Egypten och

iEthiopien, som skiljer Africa från Asien och ge-

nom en smal landtunga Arsinoe (nu Suez) är skild

från Medelhafvet. Det delar sig i 2 vikar, som

innesluta Peträiska Arabiens halfö, af hvilka den

vestra hette sinus Heroopolitanus (nu Bahr

Assuez) och den östra och smalare sinus JEla-

nites 1. iElaniticus (nu Bahr Akaba). Anled-

ningen till benämningen »Röda hafvet» uppgifves

olika. Några härleda den från de rödfläckiga bla-

den af den derpå simmande hafstången, andra från

en gammal konung Erythra, ännu andra från en

stad af samma namn o. s. v.

zpyopat, iXsuaopat, kXrp.uiia. TjXöov. aor. 1 imperat.

sXddTco Mt. 10: 13, indic. rjXhaze Mt. 25: 36,

fjXäav Mc. 6: 29 o. s. v. komma, gå, resa år.ö.

åtd, éx med genit., etc, xptK, izapd med accus.

sape, äfven utan pra>pos. med dat. (eg. dat. com-

modi) ss. Mt. 21: 5; het twu. komma öfver ngn

Mt. 3: 16 al. (om den helige Ande), vederfaras

Mt. 10: 13 (om godt), Mt. 23: 35 al. (om ondt);

éÄdetv npbc éavToy Lc. 15: 17 ad se redire

komma till sig, besinna sig; etc tov xöapov Joh.

1: 9 al., komma i verlden, födas, framträda év Tjj

ftaatÅsta aou Lc. 23: 42 (visar Dig ss. herrskande

Messias), etc to <pavspöv Mc. 4: 22 komma fram

i dagsljuset, uppenbara 1. visa sig, äfven ensamt

Ipyeoftat 1 Cor. 15: 35, etc to yéipov Mc. 5: 26

råka värre ut, blifva sämre, etc T7)V Copav tuut^v

Joh. 12: 27 råka ut för 1. komma i denna (lidan-

des) stunden, ££C -KpoxoTir^ tou suayy. Phil. 1:12

lända, bidraga till Evangelii framgång; biztaco ti-

vöc Mt. 16: 24 al. gå bakom 1. efter ngn. efter-

följa, följa, äfven till tiden Mt. 3: 11 al. ; b ép-

yöpevoc Mt. 11: 3 al. den kommande (Messias,

Christus), den väntade, 1. som kommer Mt. 21: 9

al., äfven tillkommande Mc. 10: 30 al., tu spy.

Joh. 16: 13 det förestående o. s. v.

épaj, fut., se ffjpt.

épcoTuco, 7]ö(0, YjOa 3 pers. plur. imperf. ijpwTO'»

Mt. 15: 23 (obrukl. spottat, ijpöprjv) fråga ngn

Ttvd Mt. 16: 13 al, Ttvd Tt Mt. 21: 24 ngu efter

1. om ngt, förelägga ngn en fråga; bedja Ttvd Mt.

15: 23 al. ngn, med tva 1. «"w? Mc. 7: 26 al-,

med infin. Lc. 5: 3 al., med e:V ti 2 Thess. 2: 2

i afs. på ngt.

SoDt]-, 9]To<t, rj (svvuut, aor. 1 pass. tabqv påkläda

1. ock se följ.) vestis, klädnad, kiädning, drägt

Lc. 23: 11 al., eollect. kläder.

loDr^tz. scoz, ij (obrukl. éo-ftéaj. p. p. rjaäypat jag-

ar klädd) klädnad, beklädnad: plur. kliider Lc.

24: 4, Act. 1: 10
|i

fgde.

éaMuo, fut. (fdyopat 2 pers. (fdysaat Lc. 17: 8 st.

(fdy7t ,
é(payov — äfven satiw (af obrukl. sota.



hvaraf i profangrek. fut. eåopac) ed o, äta, för-

tära rt 1. årtö, ex xivoc Mt. 12: 1 al, äpxov

' Mt. 15: 2 al. äta bröd d. v. s. i allmht äta, spisa;

metaphor. fräta, förtära, förderfva Hebr. 10: 27,

Jac. 5: 3.

ea&co
ii

fgde.

'EaÅt, b, indecl., Esli fkmr Lc. 3: 25.

econxpov, oo, xo (eg. el^onxpov af elsopdco, e|?-

o(popac se uti) ett medel 1. något ätt .se

spegel, xaxavosHv xi ev ec. Jac. 1: 23, ftléneiv

åt' ec. 1 Cor. 13: 12 se genom en spegel (ty

bilden man ser synes stå bakom spegeln ; för öf-

rigt anm., att de gamles speglar icke voro af glas,

utan dunkelt reflekterande metallspeglar).

sanépa, as,
fy

(eg. femin. af earrspo? scil. copa-,

eanepos synes blott hafva varit en förkortning

af eco^cpöpoq; ty aftonstjernan gifver den natt-

liga himlen det första ljuset och är tillika morgon-

stjerna) vespera, aftonstjernans tid, afton Lc.

24: 29 al.

'Eapcbp 1. -»v, b, indecl. (ji~12Jn) Esrom, son till

Phares Mt. 1: 3, Lc. 3: 33.

eayaxoz, f], ov (vanl. af é$ per metathes
.
; men likaså

riktigt af eyopat, éayoprjv gränsa intill) den som

är på 1. vid gränsen, ytterst i anseende till rum,

tid, antal o. s. v. a) till rum: Act. 1: 8, 13: 47;

till läge: nederst, lägst Lc. 14: 9. 10, sämst 1. i

sämsta läge 1 Cor. 4: 9. — b) tid: sist Joh. 6:

39 al, sist kommen Mt. 20: 8. 12—16 al; till

ordning: Mc. 12: 22 al, o eo%. xcov ypovcov 1

Petr. 1: 20 den sista af tiderua, den sista verlds-

perioden (som började med Christi menniskoblif-

vande och räcker till Hans återkomst). — c) antal:

Mt. 5: 26, Lc. 12: 59. — neutr. ss. subst. med

genit. Act. 1: 8 al, xcov fypepcöv xooxcov Hebr.

1: 1 = D^ÖJH nnnN2 på det yttersta af dessa

dagar (dagarne före parusien); äfven ss. adv. sist

1 Cor. 15: 7, äfven Mc. 12: 22 (som i äldre edi-

tioner har éaydxrj). — Dessutom märkas 2:ne

phraser: ttoÅÅoc rcpanoi Mt. 19: 30 al.

vanl. : många som anse sig innehafva främsta plat-

sen (i Guds rike) skola intaga den yttersta o. s. v.;

men öfverväger man noga alla de ställen, der phra-

sen fkmr, så synes den snarare afse tiden, d. v. s.

belöningen i Messiasriket skall icke rätta sig efter

det tidigare 1. senare inträdet i Messias' tjenst,

utan efter det sinne hvarmed man förrättar denna

tjenst, se i synn. Mt. 20: 1—16 (om arbetarena

Melamlpr, Grek. Lex. t. K. T.

éVe^oo? 121

i vingården); xö. eayaxa yivexat yeipova xcov

irpcbxcov Mt. 12: 45, Lc. 11: 26, 2 Petr. 2: 20

det sista blifver värre än det första d. v. s. det

sednare tillståndet, hvari de efter sitt affall hafva

kommit, är värre än det tillstånd, hvari de be-

funno sig före sin omvändelse (ty ingen återgång

är möjlig — jfr Hebr. 6: 4—6, 10: 26. 27).

eoydxeos, adv. (af fgde) ytterst, éyetv Mc. 5: 23

vara ytterst, befinna sig 1. ligga på sitt yttersta.

eaco, eg. etaco, adv. (af ek, ec) inåt, in Mt. 26: 58,

ea>C eaco etc Mc. 14: 54 ända in i; inom med

genit. Mc. 15: 16, inomhus 1. hemma Joh. 20: 26,

inne 1. derinne Act. 5: 23, innanför ot éaco 1 Cor.

5: 12 de som äro innanför (christna församlingen

är tänkt ss. en byggnad olxoåoprfj) = medchristna,

invärtes b eaco dvHpconos llom. 7: 22, Eph. 3: 16

den invärtes menniskan, se dvHpconos.

eacodev, adv. (af fgde) inifrån Mc. 7: 21. 23, Lc.

11: 7; innanför 1. -till, invändigt Mt. 7: 15 al,

b eacobev dvbpcorroc 2 Cor. 4: 16 = b eaco

ävdp. se civdpcorzos, xb éa. bpcov Lc. 11: 39. 40

det inre af 1. hos eder.

f eacbxepoq, a, ov, compar. (af eaco) inre Act. 16:

24; xb éa. xoo xaxanexdapaxoiz Hebr. 6: 19 det

som är innanför förlåten = det aldraheligaste.

kxoupoz, oo, b (enyc, oo, b bekant, besl. med e#«c)

följeslagare, kamrat, stallbroder, förtrogen, vän Mt.

11: 16; exoups Mt. 20: 13 al. min vän! nyttja-

des i tilltal både till kända och okända.

f éxepoyXcoaaoz, oo, b (exepoz, y/xöaaa) som har

en annan tunga (ieke språk) 1 Cor. 14: 21 (har

afs. på tungotalare).
*

f exepoåtåaaxo.Xzco (exepoz, otådaxaÅoc) lära annat,

olikartadt, annorlunda, ngt som är motsatt Evan-

gelium 1 Tim. 1: 3, 6: 3.

f exepoQjyico (följ., Qjy(k) draga 1. bära ett annat

(olikartadt) ok, pr] ytveabe ämaxotz 2

Cor. 6: 14 brachylogi st. pfy ytv. éxep. xou bpo-

Qjyoovxes xoTq ax. bären icke ett annat ok (än

- J plägen bära) och samma ok som de otrogna =
»drager icke J främmande ok ined de otrogna»

(bilden är tagen utaf sammanokningen af 2:ne

olika djur t. ex. oxe och åsna).

ixepos, a, ov (correl. till nbxepoc) ceterus, a lt er,

den andre (af två) Mt. 6: 24 pluries, xf/ éxépa

scil fypépa. Act. 20: 15, 27: 3 på den andra 1.

följande dagen; alius, en annan (af flera) Mt. 11:

3 al, äfven exepb<z xis Act. 8: 34 al.; 1 Cor.

12: 9. 10 tjenar det till att utmärka 2:dra och

IG
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3:dje dassen af yapiapazo.; af annat slag, annan

art 1. beskaffenhet Mc. 16: 12 al.; plur. andra,

öfriga, i synn. med artikel ss. Lc. 4: 43.

érépcoz, adv. (af fgde) på annat sätt, annorlunda,

sz. (fpovsiv Phil. 3: 15 vara annorlunda sinnad.

szc, adv. ännu Mt. 12: 46 saepe, äfn en vSv 1 Cor.

3: 2; än vidare, ytterligare, längre Lc. 16: 2 al.,

med negat. icke mera, icke vidare Mt. 5: 13 al.

;

ännu dertill, dessutom Mt. 18: 16 al.; redan Lc.

1: 15. — Anm. src pet^cov bör troligen stå st.

dzt p.. 1 Joh. 3: 20 (se för öfrigt xazayivd>axco).

szotpd&o, dffcu, aaa; aopat, do&7)v {szoipos) göra 1.

hålla beredd, i beredskap $si>iav vtvt Phil. 22 her-

berge åt ngn, bereda 1, tillreda zrpj böbv Kupiou

Mt. 3: 3 al., zb uptazov Mt. 22: 4 o. s. v., äfn

absol. Lc. 9: 52 laga till reds, träffa anstalter,

ställa i ordning ztvi åt ngn; p. p. p. beredd sk

Tidv spyov åya&ov 2 Tim. 2: 21, rustad efc nu-

Xspov Apoc. 9: 7 till strid, utrustad 1. utstyrd

Apoc. 21: 2.

szotp.aaca, «c, f] (fgde) beredskap, beredvillighet,

redobogenhet unodyodpsvoi éipijvrjz Eph.

6: 15 sedan J hafven bundit under fötterna på

eder d. ä. försett edra fötter med den beredvil-

lighet 1. dfit beredda mod (neml. till strid emot

mörksens makter), som härrör från fridens Evan-

gelium (d. v. s. Ev. som innehåller och förkun-

nar frid — frid med Gud — och derigenom in-

gjuter mod till den ifrågavarande kampen); szocp.

är här tänkt ss sjelfva fotbetäckningen.

szotpmz, ov, äfn 3 änd., i äldre grek. ézocpoz (besl.

med szupos verklig af szb<z af slpc) hvad som är,

närvarande, till hands, tillreds, färdig Mt. 22: 4.

8 al., om personer: beredd, redo, redobogen, be-

redvillig Mt. 24: 44 al. rtpöc; zi Tit. 3: 1 (scil.

åpvacz för öfverheten), med infin. Lc. 22: 33 al.;

szocprj dnoxa/jjifftyjvat 1 Petr. 1: 5 som ligger

tillreds att uppenbaras (närmare och starkare be-

stämning än psXXcov med infinit.); év sz. eyetv

2 Cor. 10: 6 hafva i beredskap, vara beredd 1.

färdig.

szocpcoc, adv. (af fgde) i beredskap sz. s/oj Act.

21: 13 al. jag har i beredskap = szocp.tK slpu

jag är beredd, »redobogen».

ezo<z, eoc, t6 (betyder i allmht en tidrymd af 12

månader, då deremot svcaozbs är det genom so-

lens lopp bestämda 1. beräknade året, ealender-

året — se évcavzbz) år Lc. 3: 1 sa>phts, syst?

szy Ttsnzijxovza Joh. 8: 57 du är 50 år gammal,

etiayytkiov

slpc 1. ftvofiat 1. ysyoua dcödsxa ératv Mc. 5:

42 al. jag är 12 år gammal; accus. utmärker ti-

den hvarunder ngt varar ss. dojdsxa szrj Mt. 9:

20 i 1. under 12 år; xaz' szm: Lc. 2: 41 år-

ligen. — Anm. Med det 12:te året begynte för

de Israel, gossarne deltagandet i gudstjensten,

undervisning i lagen, fastor och dylikt.

sö, adv. (egentl. neutrum af e«c god) godt, väl, rätt,

bra, förträffligt, gerna Mt. 25: 21. 23 al., eö Trot-

sa zcva 1. zcvc Mc. 14: 7 (begge läsarterna fin-

nas) göra godt emot ngn, bevisa ngn välgernin-

gar, ev Ttpdatrscv Act. 15: 29 göra väl, handla

rätt (neml. till bibehållande af enhet och frid i

christna församlingen), i profangr. vanligen »vara

lycklig», sö ycvszac poc Eph. 6: 3 det går mig

väl; vid utrop: rätt! bra! rätt så! Mt. 25: 21. 23,

Lc. 19: 17
|i
soys, hkt se.

ESa, «c, ^, andra Eua (!"Pn lif af iYjn lefva) Eva

ss. moder till allt lefvande Genes. 3: 20 den för-

sta qvinnan, Adams hustru 2 Cor. 11: 3, 1 Tim.

2: 13.

eijayyeXc^co, iaa; adur^; capa.c, coftyv (följ.) med-

föra 1. förkunna ett godt 1. gladt budskap, en

glad tidning, göra Evangelium bekant. — Act.

fkmr i N. T. endast Apoc. 10: 7, 14: 6 Ttvd

och em ztva för ngn; med. äfven Ttvd Lc. 3: 18

al., äfven zcvd zt „Act. 13: 32 förkunna ngn ngt,

men oftare zcvc zi Lc. 1: 19 al., 1 Thess. 3: 6

medföra en glad tidning till ngn om ngt; för-

kunna zb eöayyéX.cov 1 Cor. 15: 1 al., zr
t
v tzccfzcv

Gal. 1: 23, Eph. 3: 8, zbv Xoyov Act. 8: 4, 15:

35 ordet, elprjvrjv frid o. s. v.; står äfven absol.

om predika, förkunna Evangelium ss. Lc. 9: 6,

Rom. 1: 15; pass. jag får ett gladt budskap, slpc

s>j7]yys)dopsvos Hebr. 4: 2 äfn surj-yysXiadyv v. 6

Evangelium har blifvit förkunnadt för mig, men

äfn soTjyysÅia^rj poc 1 Petr. 4: 6, ~zcoyo\ edayy.

Mt. 1 1 T 5, Lc. 7: 22 dem fattigom förkunnas

Evangelium, de få ett gladt budskap.

söayysXiov, o'j, zb (stjdyysX.o? — sy, äyys/.o; —
som förkunnar godt, glädjebud) Evangelium, godt

1. gladt budskap, glädjebud, fröjdebudskap r^c

(jcozr/piai;. zijz yupczo^. slpr^r^ o. s. v. allt genit.

obj., i synn. zoö" Xoo 1. zou ucob Gsni) Mc. 8:

35 al. (äfven genit. obj.) Evangelium om Christo

- det ljufliga budskapet att Christus kommit i

verlden till syndares frälsning, äfn absol. ss. Mt.

26: 13 al.; äfven Evangeliska historien 1. berät-



telsen om JEsu lefnad, lära o. s. v., i allmlit om

JEsu person och verk, ss. i öfverskrifterna på de

4 Evangelisternas skrifter; sdayy. xaxä Marftcuov

enligt Matthaeus, ss. det af honom blifvit fram-

stäldt, se xaxä.

t s6o.yyshoxyz, oo, b (soayysXi^io) Evangelist, Evan-

gelisk predikare, förkunnare af det glada budska-

pet (om Christo) Eph. 4: 11, 2 Tim. 4: 5. Så

kallas, utom de 4 Evangelisterna, äfven diaconus

Philippus Act. 21: 8 (likn alltså nedlagt sin be-

fattning ss. diaconus i Jerusalem; ty han var en

af de 7, se Act. 6 cap.), äfvensom Timotheus och

Titus. De utgjorde ett slags hjelpmissionärer, hka

icke voro uteslutande bestämde för ngn viss för-

samling, utan af Apostlarne (missionärerna) och

af andra Lärare utaf Apostoliskt anseende sändes

än hit, än dit att förkunna Evangelium, och der-

igenom dels förbereda, dels fortsätta Apostlarnes

undervisning.

soapsaxsto, rjxa, 'qao. (följ.) vara välbehaglig, väl-

behaga, »täckas» xivi Hebr. 11: 5. 6 scil. x<p 0soj;

med. 1. pass. hafva välbehag till, finna välbehag i

ngt xivi Hebr. 13: 16.

sbdpsaxoq, ev (sö, äpeaztk) välbehaglig, behaglig,

angenäm xw Qsw Rom. 12: 1 al., svdimov xoo

Qsoo Hebr. 13: 21, äfven absol. Rom. 12: 2 (scil.

töj 6sw); ånuÅoz Tit. 2: 9 som söker göra sin

husbonde till viljes, blott har hans bästa i ögonsigte.

suapéoxcoz, adv. (af fgde) välbehagligt, på ett väl-

behagligt sätt Hebr. 12: 28.
*

EofiooÅoz, oo, b Eubulus, en christen 2 Tim. 4: 21.
*

sbys, ett slags interject. (sb,ys) euge! rätt så! bra,

förträffligt, godt!
||
so Mt. 25: 21. 23, Lc. 19: 17.

eöyev/jt;, éq (so, ysvos) eg. välboren, af adel 1. hög,

förnäm börd 1. slägt, ädling Lc. 19: 12, 1 Cor.

1: 26; transl. ädelsinnad, af ädel charakter Act.

17: 11.

sådia, «c, f] (eo, Zsö<z, genit. åiöz väder, luft) vac-

kert väder, klart stilla väder, vindstilla, lugn Mt.

16: 2.
'

eddoxéco, r
t
oa (so, åoxéoj) tycka väl om, hafva väl-

behag till ngn 1. ngt xi, xivi, sv zivt 1. £«'c xiva;

det behagar mig, jag finner för godt, har lust,

vill med infin. ss. Lc. 12: 32 al., Col. 1:19 (scil.

0eoc), vara beredvillig 1 Thess. 2: 8, besluta sig

till Rom. 15: 26. 27, 1 Thess. 3: 1.

t sodoxia, «c, f] (fgde) välbehag na.aa sod. åya-

dcoaövrjs 2 Thess. 1: 11 hvarje välbehag till det

sedligtgoda (hos Thessal.), välvilja sv xivi till ngn
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Lc. 2: 14 (se oo$a), sod. xoo bxs\r]p.axoz Eph.

1: 5 sin viljas huldhet 1.. nåd = sin nådiga vilja,

välmening Phil. 1: 15; välbehag, godtfiniiande,

vilja Mt. 11: 26, Lc. 10: 21.

sospysaia, «c,
!
fj (söspysxrjs 1. sospyrji; välgörare)

eg. välgörenhet, välgerning Act. 4: 9, tjenstbevis-

ning 1. god tjenst 1 Tim. 6: 2.

sbspysxsco (följ.) göra väl 1. godt Act. 10: 38.

sdspyéxrjs, oo, b (sb~, spyov) välgörare, i synn. en

hederstitel för dem, som gjort sig väl förtjente af

staten ss. Ptolomams Evergetes, så Rom. pater

patrice; benämningen söspyéxrjs gafs ofta Ro-

merska kejsare, och ss. sådan hederstitel bör den

tagas Lc. 22: 25.
*

sötisxoz. ov (so, xt&rjpt) eg. väl satt, lagd, ordnad:

passande, beqväm, tjenlig, duglig xivi 1. siq xi Lc.

9: 62, 14: 35; nyttig, gagnelig xivi Hebr. 6: 7.

sddéojz, adv. (af s')b{

6<;) straxt Mt. 4: 20 swpe,

snart 1. innan kort 3 Joh. 14.

\ södodpopsu), Yjoa (södvs, åpopos) egentl. löpa 1.

springa rakt fram, gå 1. färdas 1. resa raka vägeif

till ett ställe, taga raka vägen Act. 16: 11, 21: 1.

soDopéoj (följ.) vara vid godt mod (glad, munter)

Act. 27: 22. 25, Jac. 5: 13.

söi)opo<;, ov (so, ttopoc) eg. välsinnad, välviljande,

men äfven vid godt mod Act. 27: 36.

sö&öpcos, adv. (af fgde) med godt mod, glädje;

compar. —bdspov Act. 24: 10
j|

sbHöpayt;.

soBövw, ova (följ.) eg. göra rät, räta, rigta, styra

b sö96v(ov Jac. 3: 4 styrman, bana xyv båov

Joh. 1: 23.

sdäoz, sia, 6 (enl. somliga af so, Hsto löpa, springa)

rak, rät Mt. 3: 3 al., som förer 1. leder rätt till

målet Act. 13: 10, metaph. rättfram, öppen, upp-

riktig, redlig, rättskaffens Act. 8: 21.

sdtfoc 1. -6 (af fgde), adv. loci: rättfram; i N. T.

temporis: straxt Mt. 3: 16 al., snart Joh. 13: 32.

zoHöxTfi, 7]X0<;, q (se fgde) rak rigtning; metaphor.

rättframhet, ärlighet, rättrådighet, rättvisa Hebr.

1: 8. $
soxaipsw, r

t
aa (söxaipo<z) hafva god tid 1. blott tid,

ledighet, tillfälle att med infm. Mc. 6: 31, äfven

absol. få läglig tid 1 Cor. 16: 12; e?c xi Act.

17: 21 använda sin lediga tid till ngt, lägga sig

på ngt, intressera sig för, vacare rei.

sdxatpia, «<r, f} (fgde 1. följ.) god 1. läglig tid, godt 1.

passande tillfälle, läglighet Mt. 26: 16, Lc. 22: 6.

soxaipoc, ov (so, xaipös) i god 1. rattan tid, läglig,

passande, opportunus Mc. 6. 21 (andra tyda det,
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emot språkbruket, med högtidsdag, dies festi-

vus), £?c eux. ftorjdeiav Hebr. 4: 16 till lägligt

bistånd, till lijelp i rattan tid.

suxalpcoz, adv. (af fgde) vid läglig tid, lägligt till-

fälle, läglighet Mc. 14: 11, edx. äxalpeos 2 Tim.

4: 2 lägligt olägligt (neml. för andra — det må

synas dig vara läglig 1. oläglig tid dertill, neml.

att komma fram med ordet).

coxonoz, nu (sy, xn~oz) lätt arbetunde 1. arbetlig,

lätt att göra, lätt; i N. T. compar. -cbrepoc

Mt. 9: 5 al.

eåÅdfteca, «c,
:
f) (eåÅaftvjz) försigtighet, varsamhet,

betänksamhet 1. -lighet, räddhåga, fruktan eh-

axouahen; ann riyc eåX. Hebr. 5: 7 oj sedan han

blifvit böuhörd (och befriad 1. frälst) ifrån sin fruk-

tan; fkmr äfven Hebr. 12: 28, der somliga tyda

det per hebraismum med gudsfruktan (se följ.).

sd?Mftéopat, -fj^-qv (följ.) eg. taga vackert 1. för-

sigtigt, vara försigtig, taga sig till vara, frukta

- pij att Act. 23: 10, scil. rov 0env Hebr. 11: 7

i 1. af gudsfruktan.

edÅaftvjs, sc (e5, Åapfidvco) som tager vackert 1. för-

sigtigt uti, försigtig, varsam; i N. T. i moraliskt

1. religiöst hänseende samvetsgrann, religiös, from,

gudfruktig Lc. 2: 25 al. ; äfven, fastän ej i N. T.,

ängslig, skygg, rädd.

eohrféco, Tjcrco, vjaa; vjpdi, rfi^anpru (sy, Änyw;)

tala väl 1. godt om ngn, vänligt till ngn 1 Cor.

4: 12, berömma, prisa tbv 0env, Lc. 1: 64 al.

;

tacka, välsigna rtvd Mt. 5: 44 al., äfven absol.

Mt. 14: 19 al, TLorqptov 1 Cor. 10: 16 d. ä.

genom bön inviga (till bruk vid nattvarden); eå-

Xoyqpévnq ztv/K = tcvc 1. bnn rivnq Mt. 25: 34,

Lc. 1: 28 af ngn.

f ed?^nyrjznf, <y, 6v, adj. vble (af fgde) välsignad,

högtlofvad, prisad ^-112 (om Gud) Mc. 14: 61,

Lc. 1: 68; brukas ofta vid doxologier ss. Kom.

1: 25 al.

eöXoyia, «c, yj (eöXoyéoj) beröm, lof, pris Apoc. 5:

12. 13, 7: 12, loftal Rom. 16: 18; välsignelse

Rom. 15: 29 cd., sv Titypcopari edX, 1. c. utru-

stad 1. försedd med rik välsignelse, 2 Cor. 9: 5

(med bibegrepp af riklig), en euX. v. 6 med väl-

signelser d. ä. rikligen, 5] ed?., tnu 'Aftp. Gal.

3: 14 Abrahams (omtalade) välsignelse (— rättfär-

diggörelsen); den eviga välsignelsen 1 Petr. 3: 9.

superddoroc, ov (sy, perddoToz, adj. vble af peta-

eb-Kspiorarot;

nldojpc) som gema gifver med sig, gifmild, fri-

kostig 1 Tim. 6: 18.
"

Edvixi), rfi, }} Eunice, Timothei moder, säges Act.

16: 1 hafva varit jude-christinna (yuvrj livjoaio.

Tuor/j); namnet fkmr endast 2 Tim. 1: 5.

edvoéco {eovnu~ välsinnad af sy. voöz) vara väl-

sinnad, bevågen, benägen, eftergifven Tivi Mt.

5: 25.
*

eövota, «c, Tj (fgde) välvilja, tillgifvenhet, gunst, kär-

lek Eph. 6: 7, 1 Cor. 7: 3 (dock ej hos Tisch.).

eovouyi^co, caa; iaär^v (följ.) göra till castrat, snöpa

kaoråv afhålla sig från köttslig beblandelse; pass.

snöpas Mt. 19: 12 (bis).

ebvouyoz, o'j, b (eövrj bädd, läger och éyoj) eg.

säng- 1. bäddhållare 1. -väktare, som har uppsigt

öfver sängkammaren, snöping, eunuch Mt. 19: 12;

i Österlandet en uppsyningsman öfver harem och

den dertill hörande personalen Act. 8: 27. 34—39

(likt antydes genom tillägget dovdazr^ i 27 v.)

= kammarherre; dessa kommo ofta till stort an-

seende hos furstame.

Edodid, ac, rj Euodia, en christinna i Philippi;

Phil. 4: 2, för öfrigt obekant
;

anses, liksom 2'yv-

hafva varit en i öfrigt utmärkt diaconissa,

men oense med denna sednare; denna deras oenig-

het gaf anledniug till en förmaning af Paulus.

eöndoco; coärjdnpai (sy, no/K) föra på god väg,

lyckligen ledsaga; i N. T. blott pass. och aldrig

i egentlig betydelse utan metaphor., hafva fram-

gång 1. lycka, vara lycklig, lyckas Rom. 1: 10,

8 tc åv eooocozac 1 Cor. 16: 2 livad som går

lyckligt d. ä. när ngt lyckas honom, så lägger han

det (= det derigenom vunna) hopsamlande 1. i

en hög hemma, edoonupai 3 Joh. 2 det går mig

väl, jag befinner mig väl.

f edndpeåpoz, ov (sy, ndpedpoz) adsiduus, som

troget 1. träget sitter 1. blifver vid ngn. 1. ngt,

rh e'j~. nu h'jpuu 1 Cor. 7: 35 den trogna ihär-

digheten hos HERren
j|
eå~p<ksdpov.

ednetdfe, éV (sy, netd(o, neidouai) lättböjlig, lätt

att öfvertala 1. -tyga, äfven lydaktig, lydig i] uv<o-

Hev antpia eariv ibn. Jac. 3: 17 visheten ofvan-

efter är lättböjlig, låter säga sig (förfäktar icke

envist sin mening, då den misstagit sig, utan ger

lätt vika för bättre öfvertygelsc).

f eönsptoraroz, ov (sy, -epto~zaz<K, adj. vble af

nepuorfipc) eg. välomringad, lätt omringande 1.

insnärjande Hebr. 12: 1 (om synden, hkn ss. en



ebrcociä

omslingrande snärj växt kan hindra kapplöparen

och bringa honom på fall).

sdizoua, «c, fy
(s5, notset)) välgörenhet Hebr. 13: 16.

sönopéco [efircopoiz l:o) lätt 1. beqväm att färdas.

2:o) som har god utväg, bemedlad] i N. T. med.

vara i goda vilkor, hafva tillgäng, medel, råd Act.

11: 29.
*

sÖKopia, ac,
fy

(fgde) lätt väg 1. utväg, utkomst

Act. 19: 25.
*

surcpénsia, ac,
fy

(sunpsixfyz — sy npénst — yö£-

passande, anständig, framstående, utmärkt, skön,

fager) skönhet, fägring Jac. 1: 11.

sdnpikoexzoi;, ov (sy, rrpåcåsxzoi: antaglig, adj. vble

af Ttpozdéyo/w.c) välantaglig, välkommen, välbehag-

lig "Rom. 15: 16. 31 al.

f euTTp6^s.dpo<;, ov (sy~, rrptksdpoz, se npossåpstuo)

1 Cor. 7: 35 - - ennäpsopos. hkt se.

f euTtposcoizéio, Tjöo. {sönpozcänoq med skönt un-

sigte, utseende af sy och Ttpoccorcov) vara af skönt

utseende, sön. sv aapxi Gal. 6: 12 taga sig skönt

1. väl ut i köttet, hafva en vacker utansida 1. yta

under det de tillhöra köttets d. ä. den syndiga

menniskonaturens lifselement (härmed betecknas

skenheliga).

f supaxukwv, wvoq, se eupoxXödtov.

sbpiaxco, supfyaco, supyxa, supov, äfven eupyaa;

ebpdprjV; supsilfyaofiac, sbps&tnv finna (vanligen

med bibegrepp af tillfällighet, men äfven utan

detta) ss. zt rivi Rom. 7: 21 al. ngt på 1. hos

ngn; hitta 1. träffa på, anträffa 1. finna Mt. 18:

28 al., ofta med partic. ss. Mt. 13: 44 al. ; upp-

1. utfinna, utgrunda, utfundera Le. 5: 19, 19: 48,

Act. 4: 21 ; finna (hvad man söker), finna rätt 1.

få reda på Mt. 2: 18 al.; med. finna åt sig, för-

värfva, vinna auoviav Xårpcoaiv Hebr. 9: 12 en

evig förlossning (om Frälsarens mödosamma sö-

kande och kämpande) —
;

pass. finnas, befinnas

Mt. 1: 18 al.

f supo 1. -pux//j<jcov, covos, o (supoc, zo bredd 1.

supuq bred och xXuåcov) bredspolaren, som häfver

stora vågor Act. 27: 14; andra derivera af eupoz

östanvind, andra läsa sbpaxöXojv (bildadt af euro-

aquilo) nordostvind.

supuytopoz, ov (supus, ycopa) af vidt rum, utrymme

1. omfång, rymlig, vid, bred Mt. 7: 13.

söoéfisia, ar,
fy

(sbasfifyz) gudsfruktan, gudaktighet,

fromhet Act. 3: 12 al., zo poazfypiov riyc sda.

1 Tim. 3: 16 kallas äÄydaca, så vida den utgör

det för verlden förborgade innehållet af den christ-
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liga gudaktigheten 1. froraheten (utaf de 6 satser,

hvaraf detta poazfypiov består, och hvilka utgöra

2 hufvuddelar med 3 leder i hvarje, hänvisa de 2

första i hvarje hufvuddel på jordiska förhållanden,

den 3:dje på himmelska); plur. 2 Petr. 3: 11

gudaktighetsöfningar 1. -yttringar.

söosftéoj (följ.) vara gudfruktig, from; i N. T. träns.

vörda, dyrka zivd Act. 17: 23, öfva fromhet i afs.

på zi 1 Tim. 5: 4.

sdasftfys, éV (s5, asftopai) som väl 1. rätt dyrkar

(Gud), gudfruktig, from Act. 10: 2. 7 al.; an-

nars i allmht pius, som uppfyller sina pligter

emot Gud, öfverhet, föräldrar, fädernesland.

zuozfiux;, adv. (af fgde) gudfruktigt, fromt 2 Tim.

3: 12, Tit. 2: 12.

eftowpos, ov (so, ofypa tecken) eg. med godt tecken,

af god betydelse; på vissa tecken lätt igenkänlig,

tydlig 1 Cor. 14: 9.
*

söanXayyvoc ov (sy, arddy/vov) eg. med goda 1.

sunda inelfvor, godt hjerta, godhjertad, barmher-

tig, medlidsam Eph. 4: 32, 1 Petr. 3: 8-

eöayrjpåvox;, adv. (af söayfypcov) anständigt, ärbart

Rom. 13: 3 al.

söoyrjpoaovq, rjz,
fy

(följ.) god hållning, godt yttre,

anständigt skick, anständighet 1 Cor. 12: 23.

söayfypcov, ov (sy, ayfyp.a) af god hållning, godt

skick 1. yttre, anständig ( )( åayfypcov) både till

det yttre och inre, ärbar 1 Cor 7: 35, 12: 24;

i borgerligt afseende ansedd Mc. 15: 43, förnäm

Act. 13: 50, 17: 12.

såzovax;, adv. (af sozovoq väl 1. starkt spänd, kraf-

tig, stark; ifrig af s5, zsivoj) med ifYer 1. an-

strängning, kraftigt Le. 23: 10, Act. 18: 28.

suzpansXla, ox,
fy

(sozpdnsXoz som lätt vänder 1.

vrider sig, smidig af sö, zpsTtco) smidighet, artig-

het, urbanitet, skämtaktighet, in malam partem

groft gyckel, frivolitet, lättsinnighet Eph. 5: 4.

Eozoyos, ou, o Eutychus, en ung man, fknir Act.

20: 9.
*

EÖ(p7]fua, ac,
fy

(följ.) godt rykte 2 Cor. 6: 8 )( do$-

<prtfua.

so(ptjpo<;, ov (sö, ffypfj) som har godt rykte, ljud,

s. när det namnes låter lyckosamt, af god bety-

delse, fa us t us; deraf redlig, hederlig Phil. 4: 8.
*

söfopsco, Tjaa [supopos, ov l-o) lätt att bära, för-

draga. — 2:o) som bär lätt 1. väl, fruktbar, bör-

dig] bära väl 1. lätt, vara fruktbar, bördig Lc.

12: 16.
*
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zbippaivio; ippavitfjaopai, <jppdvih}V (ey, fpyv) göra

glad till sinnes, glädja, fröjda 2 Cor. 2: 2; pass.

vara glad, munter, fröjda sig Lc. 12: 19 al., sv

nvi Act. 7: 41 öfver ngt, ém zivi Apoc. 18: 20

göra sig glad, jubla öfver ngn.

Ed<ppdrr}(;, ou, o (liksom HTEN med X prostheti-

cum — £"HED betyder på xVrabiska sött, angenämt

vatten) Euphrat, en af de förnämsta Moderna i

vestra Asien, uppkommer af 2 hufvudarmar, lika

hafva sina källor i Arineniska bergen; förenad med

Tigris faller den ut i Persiska viken; fkmr Apoc.

9: 14, 16: 2.

edfpooövr/, vyc, rj (söcppcov vid godt 1. gladt sinne,

gladlynt, se sofpaivio) gladlynthet, glädtighet,

glädje, fröjd Act. 2: 28, 14: 17.

sdyapiozéco, fjaa-, rjb-tjv (£Oydpiazo<;) vara tacksam,

atlägga tacksägelse, tacka (Gud, i synn. vid mål-

tider) Mt. 15: 36 al., Rom. 14: 6, zivt Lc. 17:

16 al., nspc 1. unép rivoz, eni zivi, dtd zi för

ngn 1. ngt; pass. betackas 2 Cor. 1: 11.

zdyaptozia, «c, i] (fgde) tacksägelse, tacksamhet Act.

24: 3 al.

tbydpiazos, ov {tb, yapiZop.o.i) egentl. välbehaglig,

angenäm; tacksam Col. 3: 15.

Vr/Jh V^i V (se följ.) l:o) bön Jac. 5: 15. — 2:o)

löfte Act. 18: 18; der säges, att Aqvila hade ett

löfte: sådana löften för återvunnen helsa, rädd-

ning ur faror 1. af andra anledningar bestodo der-

uti, att personer en månads tid afhöllo sig ifrån

vin och läto sitt hår växa; efter denna tids för-

lopp läto de klippa sig och offrade, ss. Aqvila i

Cenchrere; hvaremot Act. 21: 23 ff. förekommer

ett mera formligt, men temporärt Nazirélöfte (se

Num. 6 cap.).

soyop.ai, fjö- 1. ebcjdur/v (eg. — aoyopai af atfa>

skrika, ropa högt) eg. tala högt, med tillförsigt

säga ngt om sig; derefter utbedja sig (df forma

media), önska, bedja zivi Act. 26: 29 till ngn,

äfven 7ipö<; riva 2 Cor. 13: 7, zi ngt v. 9, bnép

tivos Jac. 5: 16 för ngn; önska, vilja med injin.

Act. 27: 29, Rom. 9: 3, 3 Joh. 2.

eftyprjoros, ov (sy, yp^az/k) lätt att bruka, bruk-

bar, nyttig 2 Tim. 2: 21 al.

sdtpoyéco (eöipuyoi; vid godt mod, sy, $0%?}) vara

vid godt mod Phil. 2: 19.

sötodia, «c, rj (eddtdyz välluktande af sb, o^w,

oficoda) vällukt Xoo 2 Cor. 2: 15 en af Chr.

"E<pe<roq

doftande vällukt, oaprj sdcod. Eph. 5: 2, Phil.

4: 18, se dapi].

zötbvopoz, ov (sy, ovoua) eg. af godt namn 1. god

betydelse; nyttjades euphemistiskt om veuster,

olycklig; veuster Act. 21: 3, Apoc. 10: 2, £$

£>jcovop(ov zivik Mt. 20: 21 al. på veiistra sidan

om ngn.

Zifu.kXoiK/.i (éni, d.ÅÅopac) springa 1. rusa på ix:

riva Act. 19: 6.
'

kfdnag, adv. (ene, äzac;) eg. för en gång; i X. T.

en gång för alla Rom. 6: 10 <rf. — Denna bety-

delse hav ordet på alla ställen i N. T., der det

förekommer, äfn 1 Cor. 15: 6 (för att icke ge-

nom särskilda syner behöfva uppenbara sig för

hvar och en särskildt).

'Epeatvos, f]^ov (se följ.) Ephesinsk Apoc. 2: 1 (dock

ej hos Tisch. 1. God. Sin.).

'Eipéoios, a, ov (följ.) Ephesisk: ss. subst. Ephesier

Act. 19: 28 al.

"Eipsao-., oo, rj Ephesus, berömd gammal hufvudstad

i Ionien och under Romarne i Asia Proconsularis

vid floden Caystrus, ett stycke från Icariska haf-

vets kust emellan Smyrna och Miletus. Gynnad

af sitt läge dref staden en ganska liflig transito-

handel, men utmärkte sig i synnerhet genom det

ett stycke från hamnen Panormus belägna präk-

tiga Artemis (= Di;\un)-templet, hkt var hufvud-

säte för Artemisdyrkan ifrån uråldriga tider och

försedt med vidsträckt asylrätt. Sedan Herostratus

hade uppbränt det samma natt, som Alexander af

Macedonien föddes (355 f. Chr.), blef det med

mycken kostnad och prakt äteruppbygdt och hörde

till den gamla veridens 7 underverk. Ännu på

Pauli tid stod det i sin fulla prakt. Ju beröm-

dare nu v] fisydkfj
v
;lpzspi$ 'Eipsoiiov var i hela

den bildade verlden, desto fördelaktigare måste

de silfverarbetares speculation vara, hvilka efter-

bildade templet med Artemisstoden i minialur

(yaonoioi); ty det var den tiden vanligt, att föra

med sig på resor 1. ställa upp i sina boningar

sådana bilder af tempel och gudomligheter. Gud-

innans bild ansågs för nedfallen från himlen

(Zeus, oio-eréz) och sades hafva varit oförändrad

från aldraäldsta tider. Gudinnan var framställd

i mumiegestalt med många bröst (nolöpaozos,

nui 1 tima m ni i a) och tinnes sådan ännu på mynt.

— Grunden till den christna församlingen i Ephe-

sus lade Paulus vid sitt första, ehuru korta besök

derstädes (Act. 18: 19 ff.); Aqvila och Priscilln,



som qvarstadnade, utbredde än vidare christen-

domen derstädes; och under sitt andra, nära 3-

åriga vistande derstädes (56—58 e. Chr.) utvid-

gade och befästade Paulus församlingen så, att

den på visst sätt blef medelpunkten för christen-

domen i M. Asien. Vid sin bortresa qvarlemnade

han Timotheus (1 Tim. 1: 3), och sedermera för-

ordnade han ifrån Ccesarea (Eph. 6: 21) och ifrån

Rom (2 Tim. 4: 12) Tychicus dit, så att han oak-

tadt alla vidriga omständigheter stod i oafbruten

förbindelse med församlingen. Aposteln Johannes

verkade ock der och skall vid hög ålder icke blott

hafva dött derstädes, utan äfven, jemte Maria, JEsu

moder, blifvit der begrafven. Ephesinska försam-

lingen får Apoc. 2: 1 ff. ett fördelaktigt vitsord.

Den på den fordna stadens ruiner nu befintliga

byn heter Ajasoluk (förskäindt uttal af uytos; Qeo-

Å6yo$ — seologus uttala det nygrekerna), h vilket

namn påminner om den gamle Johannes. — Bvef-

vet till Ephesierne skrefs ifrån Ccesarea 60 1. 61

e. Chr. och sändes med Tychicus (Eph. 6: 21),

hkn äfven hade med sig brefvet till Colosserne.

éfeuperrjc;, ou, b (kfsupiaxa) på- 1. uppfinna af

ém, ebplaxoj) uppfinnare, xaxwv »illfundig» Rom.

1: 30.
'

f écprjpepla, r/c, i] (eg. femin. af k<prjp.épinz == följ.)

scil. Åetzoupyca, ursprungl. = rj riyc rjpépas X.

tjenstgöring för dagen, sedan = $] hftdopadiaia X.

7 dagars tjenstgöring 1. veckotjenst; omgång efter

dagarnes ordning, afdelning hos hkn ordningen

för tillfället är (= som har jouren, jourhafvande).

Uti 24 sådana é<prjpepiac (n^p^ntt af p^n dela)

afdelningar 1. classer voro presterna indelade, af

hka lwar och en hade sin föreståndare (äp%iep£Öz)

och under en veckas tid från den ena sabbaten

till den andra ombesörjde tempeltjensten. De sär-

skilda, regelbundet återkommande, göromålen blef-

vo dagligen genom lottning fördelade (Lc. 1: 9).

Bland dessa göromål föiekommo inom templet i

synnerhet: rökverkets upptändande morgon och

afton Lc. 1: 10, rengöringen af lamporna på den

gyllene ljusstaken och deras ifyllande med olja

samt uppställningen af skådebröden en gång i

veckan; ef sffjp.epias 'Aficä Lc. 1: 5 utaf Abia

prestclass 1. -afdelning (se 'Aftcd), fkmr äfn v. 8.

é(p7]pspoz, ov (éTtc, fy/épa) för dagen, som räcker

en dag, daglig Jac. 2: 15.
*

i<pids
|]
sntds Act. 4: 29 hos Tisch., se é<pnpd<o.
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éfcxuéopac, txåprjv (se å<pixvéop.ai) komma, fram-

komma, hinna till 2 Cor. 10: 13. 14.

E(fior/)pt, é<piö-T7]xa, e-éVnyy (bttI, car/jpc) ställa

öfver 1. för, sätta öfver; inträns, tempora och

med. förestå, hafva uppsigt öfver; i N. T. ställa

sig 1. stå bredvid Lc. 2: 38, 4: 39 al., stadna

bredvid, komma öfver i synnerhet plötsligen, öfver-

raska Lc. 2: 9 al, öfverfalla Act. 6: 12, 17: 5,

plötsligen infalla 1. framträda, inställa 1. infinna

sig om saker: ss. regn Act. 28: 2, om en dag

1. förderf Lc. 21: 34, 1 Thess. 5: 3 (öfverraska

1. ock förestå); émozTjfti (scil. za> Xbycp) 2 Tim.

4: 2 träd fram dermed, écréffrrjxs 2 Tim. 4: 6

här inställt sig, infallit, fallit in.

s(popäco, ercsidov (érrc, bpdaj) se efter, till, rigta

sina blickar på éiri re Act. 4: 29 (på deras ho-

telser, att de icke komma till verkställighet); har

Inbegreppet af omsorg, draga försorg om med

infin. Lc. 1: 25; anm. blott aor. 2 fkmr i N. T.,

hvilken på först anförda ställe heter hos Tisch.

(ej Cod. Sin.) eeptde.

'Etppatp, b indecl. (^jBy 2 kalfvar, äfven plDJ?)

Ephraim (nu Ophra?), en stad i grannskapet af

öknen (icke Juda, utan Bcthaven, dit JEsus efter

Lazari uppväckande drog sig tillbaka Joh. 11: 54.

Denna stad låg icke långt ifrån Bethel, alltså om-

kring 8 Grek. (— ngt öfver 1 Svensk) mil norr

om Jerusalem.

f Icptpo.dd. (Syr. nnDHK imper. af pass. conjug.

till nriD, Hebr. nH^ öppna) hepphatha öppna

dig Mc. 7: 34 dcavotySrjn, se diavotyco.
*

1. /#éc, adv. (af tyopai gränsa intill) egentl.

T7j é. scil. tjpépa den nästgränsande dagen, i går

Joh. 4: 52 al., e. xai (rrjpepov b aurbc; xai e:'c

rowc ctuovox Hebr. 13: 8 J. Chr. i går och i dag-

densamme och i evighet d. v. s. har varit, är och

förblifver densamme (då menniskor lemna oss,

uppkomma och försvinna); anm. Tisch. skrifver

på alla ställen

s%&pa, ftc, ?) (eg. femin. af följ.) fiendskap, hat med

genit. 1. etc, Kp<K riva Lc. 23: 12 al.

é%i}p6<;, d, 6u (s%dos fiendskap; sannolikt af éx,

éxrbz utom, så att ordet egentl. utmärker ngt

främmande, liks. hos tis) fiendtlig, fiendtligt sin-

nad Mt. 13: 28; annars i N. T. subst. fiende,

ovän Mt. 5: 43 al., xar é$o%rjv = djefvulen

Mt. 13: 25 al., é. bpcov Gal. 4: 16 eder ovän

(= hatad af eder, genit. subj.), é. scil. Gsou Rom.
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5: 10, 11: 28, Col. 1: 21, Jac. 4: 4 (i. xou Qsou)

Guds fiender (genit. subj.), I. tou oTaupou tou

Xou PM. 3: 18 fiender till Christi kors (icke till

läran om Christi kors, utan hvilkas vandel icke

motsvarar Christi lidanden, alltså epicureiskt sin-

nade christna).

sycdva, vyc, i] (af iyt?, 6 id.) huggorm Act. 28: 3;

äfven trop. Mt. 3: 7 al.

syco, s$co, sayov, 3 plur. imperf. slyav Mc. 8: 7,

äfven efyooav Joh. 15: 22. 24; eg. e^a, hafva 1.

hålla uti med händerna l:o) ega, hafva sv Ty

yscpc Apoc. 1: 16 cd., sv zfj yaarpt Mt. 1: 18,

innehafva, hafva till äkta Mt. 14: 4, Cor. 5: 1 al.,

besitta 1. ega Mt. 8: 20 al., oux lyo> 1 Cor. 11:

22 vara utan egendom 1. håfvor, fattig, ti (Mt.

8: 20), Eph. 5: 5 vara utan ngt, sakna, sx tou

hy. 2 Cor. 8: 11 efter förmögenhet, råd och lä-

genhet; hafva att 1. kunna, förmå, vara i stånd

med infin. Mt. 18: 25 al. (äfven utan infin. Mc.

14: 8), ega att 1. hafva rättighet att Hebr. 13:

10; hålla uti, behålla, hafva för sig 2 Tim. 1: 13;

erhålla 1 Joh. 5: 15; hafva med sig, medföra

Jac. 1: 4, hafva för sig (sig till godo) Apoc. 2: 6.

— 2:o) hålla, anse med oj? ss. 1. för Mt. 14: 5 al.,

äfven utan w? Phil. 2: 29 (hålla ngn ss. ärad,

i ära), Phil. 17 al., äfven med si? (Tisch.) Mt.

21: 46. — 3:o) inträns, hafva 1. förhålla 1. be-

finna sig, må xaÅco? väl, xaxcT)? illa Mt. 4: 24

al., sv rf] åabsvsui Joh. 5: 5 befinna sig i sjuk-

domen (hvaraf han led), vara sjuk; tico? syouai

Act. 15: 36 huru det står till med dem, huru

de må 1. befinna sig o. s. v. —- Med. gränsa in-

till, hänga tillsammans med, stå i beröring med

Za-/apia<;

rtvå? partic. Hebr. 6: 9, i allmht an- 1. nästgrän-

sande Mc. 1: 38, närmast, näst, följande rjj sy.

fjpspa Act. 21: 26, äfven utan /jp. Lc. 13: 33,

Act. 20: 15. — Dessutom märkes to vuv zyov

Act. 24: 25 för det närvarande, för denna gång;

o sotcv — 686v Act. 1: 12 som är nära

Jerusalem hållande en sabbatsresa d. ä. som lig-

ger en sabbatsresa (5 stadier) nära Jerusalem (vä-

gen uppfattas här ss. ngt som berget har, 1. för

berget är egendomligt för att ifrån Jerusalem

hinnas).

sco?, us, usque, usque ad l:o) conjunctio tempor.

a) till dess, tills så väl med indicat. (faktiskt) Mt.

2: 9, 24: 39 (utom allt tvifvel), Lc. 19: 13 al.,

som i synnerhet med conj. och äv Mt. 2: 13 al.,

men äfven utan äv Mc. 14: 32 al., sat? 2 Thess.

2: 7 bör tagas framför ö xaxsycov äpzi (detta

construetionssätt kallas unépfiaTov). — b) så länge

som, under det att, medan, med indic. Mc. 6: 45

(Tisch. har (hzolusi, annars åiwXåoir], till och med

ånokuasi) Joh. 9: 4 al. — 2:o) prcepos. med genit.

sco? oo 1. otou a) till dess, förrän med indic. Mt.

1: 25 al, men oftare conj. Mt. 14: 22 al. (dock

utan äv). — b) så länge som, medan med indic. Mt.

5: 25; ända till; — med andra ord, dels nomina

ss. Mt. 1: 17 al, tou Xou Mt. 2: 15 al, 'Icoäv-

vol) Mt. 11: 13 ända till Joh. (inclusive), till och

med Joh., infin. (genit.) sa)" tou sÅdsiv Act. 8:

40, ouy sco? svik Kom. 3: 12 icke ända till en

d. ä. ingen enda (hebraism); dels partiklar och

adverbier sco? äpTi ända tills nu, ar
t
pspov. saco

o. s. v., sco? tzöts Mt. 17: 17 al. tills när d. ä.

huru länge?, é. stctuxi? Mt. 18: 21. 22.

Z.

ZaftouÅcov, 6 indecl. 1. ]^b"2\ boning af

?5J bo) Zabulon, Jacobs 10: de son, modren Lea

Genes. 30: 20; i N. T. metonym. Zabulons stam-

område emellan Nephtalim, Asser och Isaschar;

fkmr Mt. 4: 13. 15, Apoc. 7: 8.

Zaxyruo?, ou, <) O 3 T ren af vara ren) Zac-

chceus, en Rom. öfvcrtullnär (äpyizs/Mvrj?) i Je-

richo, hkn efter att hafva ådagalagt ett ovanligt

begär att få se Jesum, erhöll honom till gäst Lc.

19: 2 ff. Var till börden Jude, ss. äfven nam-

net antyder. Traditionen gör honom till den för-

ste biskopen i Cresarea Pahestinaj, och utvisar ännu

hans hus i Jericho.

Zapd, o hidecl. (Pl uppgång) Zara, en son till

Judas och" dennes sonhustru Thamar Mt. 1: 3.

Zapouy, se —apouy.

Zayapia?. ou, b (i~^~0] Jchova ihågkoramer) Za-

charias l:o) Fader till Johannes döparen, af Abia



stam, gift med Elisabeth Lc. 1: 5 ff., 3: 2. —
2:o) Barachia' son Mt. 23: 35, Lc. 11: 51, som

likväl 2 Chron. 24: 20. 21 kallas Jojada' son;

bäst är att antaga, att öfverstepresten Jojada äf-

ven hetat Barachia. Denne Zach. var den siste

bland G. T:s åcxaiot, som mördades, liksom Abel

var den förste. Att här antaga den Zach. Bara-

chia' son, hkn, enligt Josephus, kort före Jerusa-

lems förstöring mördades ev péacp rw ceptp är

så mycket orimligare, som Frälsaren talade om
fäde?'nas missgerningar. — Anm. Barachia före-

kommer ej i God. Sin.

Zdco, imperf. e^cov Rom. 7: 9, Zijoa) 1. Cyaopat,

eQt]aa (besl. med Zéco) andas, lefva, vara vid lif

l:o) i egentlig och vanlig mening a) om Gud:

Mt. 16: 16 al, & éyco Rom. 14: 11 "OX T'

= xat' epaoxoo bpvuw »jag lefver: (för mig

skall böja sig o. s. v.) = vid mitt lif svär 1. för-

säkrar jag: (för mig o. s. v.)». — b) om Chri-

stus: Mt. 27: 63 al., äfven efter uppståndelsen

Mc. 16: 11 al., och himmelsfärden Rom. 6: 10 al.

— c) om menniskor: Mt. 9: 18 al., £ rivi Lc.

20: 38, Rom. 14: 7 al. lefva för ngn d. ä. i be-

roende af ngn; C ev nvt inom ngt, utmärker det

element, hvaruti ens lif rör sig t. ex. ev åpap-

zca, marec, aapxi Rom. 6: 2 al. ; xavd rt efter

ngt, utmärker det rättesnöre man följer ss. xaru

adpxa Rom. 8: 12. 13; ex rivoc; uppehålla lifvet,

hafva sitt lifsuppehälle, lefva af 1 Cor. 9: 14,

äfven em rivi Mt. 4: 4 vid 1. af ngt. — 2:o) i

andlig mening Lc. 10: 28 al., ex marewc; Rom.

1: 17 al. (se dixaux;), el Z&pev — axoi-

%ä)pev Gal. 5: 25 om vi lefve genom Anden (om

vårt lif härrör af Anden ss. potens 1. princip), så

låtom oss ock vandra efter Anden (så låtom oss

följa denna lifsprincip i vår vandel); ^foaa ré&vrj-

xev 1 Tim. 5: 6 hon är lefvande död (jfr Apoc.

3: 1). — 3:o) i tropisk mening, om i sig sjelf

liflösa ting ss. äpzos b Ccov, uocop ro C Joh.

4: 10 al., élmf 1. båbz Zfbaa o. s. v., &u<rca C
Rom. 12: 1 ett offer som lefver (i motsats mot

de egentliga offren, hka ss. sådana mista lifvet),

neml. i det sanna christliga lifvets element till

Guds tjenst.

Zeftedalos, ou, b (i"P"12T Jehovas gåfva af "DJ

skänka, gifva) Zebedams, Salomes man, fader till

Jacobus den äldre och Johannes, var en fiskare

vid sjön Genesareth; huruvida han bott i Beth-

saida 1. annorstädes, är ovisst. Mt. 4: 21 al.

Molander, Grek. Le*, t. N. T.
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Zeovot;, i], 6v, adj. vble (af £éco) kokt, sjudande,

glödande, het, uppvärmd, varm; i andlig mening

Apoc. 3: 15. 16 (Guds andas eld skall så genom-

glödga oss, att hela vår natur kommer i rörelse,

att vi blifva rw nveupan C,éovxe<; Rom. 12: 11.

HERren är ej nöjd med en half 1. ljum kärlek,

likt tillstånd är så mycket sämre än det kalla,

som det är förenadt med sjelfbedrägeri och såle-

des svårare att öfvervinna; derföre säger Frälsa-

ren, att publikaner och skökor skola förr komma
in i himmelriket, än de egenrättfärdige Mt. 21:

31 al. — Den kalles kyla blir honom slutligen

odräglig, då deremot den ljumme menar sig hafva

värme nog).

Qeuyos eoz, rå {Ceuyvupt spänna i ok 1. före, oka

på, förena) ok 1. ök 1. spann dragare, C fiocöv

oxpar Lc. 14: 19; i allmänhet par zpoyovtov Lc.

2: 24 ett par dufvor (2 af samma slag).

f Ceuxriqpia, ac,
s
fj (se fgde) band Act. 27: 40.

*

Zerjz, Atos, accus. Ma (samstam. med £éa>, £da>,

äfven genom iEol. formen åeus med Qebq Deus)

Zeus, Rom. Jupiter, enligt mythologien son af

Kpovoc och 'Péa, konung och fader för gudar

och menniskor Act. 14: 12. 13. Att man höll

Barnabas och Paulus just för Zeus och Hermes,

förklarar sig dels och närmast af den bekanta

provincialmythen, enligt hkn en gång i samma

trakter samma gudar gästvänligt upptogos och

undfägnades af Philemon och Baucis (Ovid. Me-

tam. 8: 611 ff.), dels också öfverhufvud deraf,

att just Zeus hade ett tempel framför staden (v.

13), och att det hörde till Hermes' embete ss.

gudarnes tolk att beledsaga den till jorden ned-

stigande fadren (Ovid. Fast. 5: 495). Paulus kal-

lade man Hermes, emedan han förde ordet och

kanske äfven egde ett ungdomligare utseende, men

visst icke, ss. Neander förmodar, för hans oan-

senliga gestalt; ty detta sednare antagande livilar

blott på en ganska osäker tradition (han skildras

neml. i Acta Pauli et Theclae ss. pixpbc; rw pe-

yé&ec, <piX<K ty)v xefa?d]v, åyxöXn^ ra?c xvqpais).

Cé(o, koka, sjuda, glöda, brinna i N. T. endast transl.

rep TTveupan Act. 18: 25, Rom. 12: 11 i anda-

nom (i det af den H. Ande genomträngda sinnet).

CrjÅeuco — QrjXoo), vara nitisk, visa nit Apoc. 3: 19.
"

IpjÅoz, oo, b (qsi CéeXoc; af Qéea) hetta; trop. ifver,

nit Qeob Rom. 10: 2 för Gud, nitälskan, ifrigt

intresse unép tivos Joh. 2: 17, ifrigt förfäktande

17
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(af lagen) Phil. 3: 6; svartsjuka Qtou 2 Cor. 11: 2

som Gud har (tänkt ss. man L brudgumme), afund-

sjuka, afund, vrede Act. 5: 17 al., häftighet xupbz

Z. Hebr. 10: 27 en elds häftighet (glupskhet).

Zf]h')to, a>aa (fgde) trop. ifra, ifrigt eftersträfva, nit-

älska för, vinnlägga sig om ri 1 Cor. 12: 31,

14: 1, ztvd Gal. 4: 17 ifrigt bemöda sig om att

vinna ngn, 2 Cor. 11: 2 vara svartsjuk på 1. om
ngn; afundas ttvd Act. 7: 9 al.; med. 1. pass.

visa sig ifrig, blifva ifrig ii> xaXw i det goda

Gal. 4: 18.

ZrjXiOTTjs, ou b (fgde) ifrare, nitälskare, som ifrigt

förfäktar en sak, ifrig förfäktare af en sak o. s. v.

rob vopnu Act. 21: 20 ifrig (iakttagare och) för-

fäktare af Mos. lagen, rob Oeob 22: 3 ifrare för

Gud (för Jehovas ära) — i denna mening kallas

ock Simon Cananites (se kavavhr^) CvjÅajrf/s Lc.

6: 15, Act. 1: 13, emedan han förut hörde till

det strängare pharisaeiska partiet, hkt i sin ifver

för Guds sak våldsamt förfor med sina motstån-

dare, utan att afvakta öfverhetens handräckning—

;

C nvBopdvcov 1 Cor. 14: 12 ifrare för andar

(populärt uttryck af de olika yttringarne af glos-

solalien), C ?g>v izaxpixtov -apadöascov Gal. 1:

14 som med ifrigt intresse bemödar sig om att

hålla och göra gällande fädernas stadgar, Z- xa-

k&v Ipytov Tit. 2: 14 ifrare för 1. upptänd af

nit för goda gemingar. 1 Petr. 3: 13 har Tisch.

ptpyrac för ZrjXcorai, ej Cod. Sm.

&j[ua, öc, fy
(genom dor. formen dauca damnum

synes ordet sammanhänga med da.pdco, SapdZ<o

tämja, kufva, öfverväldiga) skada, förlust Act. 27:

10. 21, Phil. 3: 7. 8.

Qfjfuåo); cottrjcropat, wfryv (fgde) tillfoga skada, för-

lust; i N. T. pass. lida 1. taga skada xt i anse-

ende till ngt Mt. 16: 26 al., ev Tivi 2 Cor. 7: 9

i ngt afseende ; blifva förlustig af 1. förlora zt ngt

Phil. 3: 8, gå förlustig 1 Cor. 3: 1 5 scil. piadöv

om lönen.

Zijiiac, a, äfven Zyvuc, a, b Zenas, som förut varit

en Judisk laglärare, b uopcxbc, fkmr Tit. 3: 13.
*

Zrjxéct), fyaco, rjaa-, Tjdfyaopai söka, uppsöka, söka

efter (ngt fördoldt 1. förloradt) Mt. 2: 13 soepe,

sträfva 1. trakta efter a) in bonam partem: vinn-

lägga sig om Mt. 6: 33 al. ; b) in malam: Z- r»v

<ln)%1]V xivos = ""D 1£>DJ l£>j?.2 vilja åt 1. stå

efter ngns lif Mt. 2: 20, Rom. 11: 3; önska,

åstunda o. s. v. med infin. Mt. 12: 46 al., be-

gära, fordra ré Mc. 8: 11 al., försöka med infin.

Lc. 5: 18 scepe; undersöka, öfverlägga rwc Mc.

11: 18, 14: 1. 11, forska, fråga efter itept xivos

Joh. 16: 19; pass. fordras Lc. 12: 48, Qijréfcai

iv xwi 1 Cor. 4: 2 det fordras hos ngn, man

gör anspråk på ngn.

ZfjXT/ua, axnc;, rå (fgde) det som sökes, frågas efter

1. undeisökes, undersökning, stridsfråga, tviste-

ämne Act. 15: 2, 18: 15.

fyDjtTfc-
fy

(se fgde) undersökning nept ziws

Act. 25: 20, i synn. i lärda ämnen: disput, ord-

vexling Act. 15: 2; föremålet för undersökningen,

spörsmål, stridsfråga = fgde Joh. 3: 25, 1 Tim.

1: 4 al.

f QZdntov, o'j, zö (Talm. pj-1T af bedrifva

otukt, äktenskapsbrott, vara otrogen — liksom)

oäkta hvete, lolium temulentum, dårrepe, svin-

gel (som vid uppväxten mycket liknar hvete),

ogräs Mt. 13: 25 ff.

ZopoftdfteX, b indecl. (^23ni pro ^32 yn] af-

lad i Babel) Zerubabel, Salathiels (Sealthiels) son,

af Davids hus, född i Babylonien (ss. namnet an-

tyder), anförare och öfverhufvud för den första (536

f. Chr.) från Babyloniska fångenskapen till Pale-

stina återvändande Judiska coloni. I förening med

öfverstepresten Josua, Jozadaks son, bedref han

ifrån år 534 f. Chr. ifrigt återuppbyggandet af

Jerusalems tempel; men då Samaritauerne ute-

slötos från deltagande deruti, utverkade dessa ett

förbud från Persiska hofvet. Först på andra året

af konung Darii (Hystaspis') regering 520 f. Chr.

återupptogo Judarne, på propheterna Haggai och

Zacharia uppmaning, det afbrutna arbetet och

fullbordade det år 516. Detta skall Zerubabel

utverkat genom personlig inställelse vid Persiska

hofvet, hvarföre ock templet kallas det Zerubabel-

ska (se tspov); fkmr Mt. 1: 12. 13, Lc. 3: 27.

Z6(f<K, oo, b mörker, underjordens mörker, under-

jorden sjelf 1. skuggornas rike = adrjs, äfven

yésvva; bnb Zbipov Jud. 6 (de fallna englarne

tänkas vara i helvetets nedersta djup betäckte af

mörker), b Z. rob axoxoy? 2 Petr. 2: 17, Jud. 13

mörkrets dunkel, det djupaste mörker (har afs.

dels på äaxépsc nXsxvfyxai ss. motsats, dels på

v. 6) —-
fy

axiu öavdxou, DV)D?S dödsmörker,

förekommer äfven 2 Petr. 2: 4, se xapxapöco.

Z'jytK. ou, b (se Zebyoiz) ok, i N. T. blott trop.;

dervid liknas Christi och christna religionens före-



skrifter Mt. 11: 29. 30 — äfven Mos. religionens

stadgar Act. 15: 10, C douÅecac Gal. 5: 1 (=
<TTOt%eia rotj xoapou), under oket sägas de vara

som äro slafvar 1 Tim. 6: 1 ;
vågbalken på en

våg, metonym. vågskålen Apoc. 6: 5.

typy, 7]s, rj (£é(o) surdeg (emedan den förorsakar

jäsning) C- Ttov äpvcov Mt. 16: 12; nyttjas trop.

både a) i god mening ss. Guds rikes kraft att

genomtränga mskrs hjertan Mt. 13: 33, Lc. 13:

21, och oftare b) i ond mening ss. falsk, förderf-

lig lära (Pharisaeernas, Saducseernas, Herodes') Mt.

16: 6. 11. 12, Mc. 8: 15, Lc. 12: 1, irrlärarnes

Gal. 5: 9 (lyckas det de falske Apostl. att till en

början bibringa eder blott en obetydlig irrlära, så

skola de till slut förderfva hela eder christna tro),

förargligt, syndigt lefverne, synd, last 1 Cor. 5: 6

(en last i församlingen förderfvar hela församlin-

gen, förstör den christl. sedliga normalförfattnin-

gen), 7. 8.

Cupuco; toSiijy (fgde) blanda med surdeg och bringa

i jäsning, genomsyra, försyra, förskämma Mt. 13:

33 al.

Zcoypéco; fjfiat (Cwoc lefvande, åypsua)) fånga lef-

vande, taga till fånga, fånga; i N. T. trop. Lc.

5: 10, éC aåvou sk to kxeboo Mfojfia 2

Tim. 2: 26 fångade utaf honom (djefvulen) så att

de lyda dennes vilja.

Co)7j, 9}<;, }] (Zdoj) lif, lefnadssätt, lefverne, vandel;

a) det timliga, t. ex. Lc. 16: 25 al.; b) det and-

liga, lifvet i Guds rike t. ex. Joh. 5: 40 al.

;

c) det eviga, C- alwvios Mt. 19: 16. 17 sospe,

äfven utan alcbv. Mt. 7: 14 swpe, oå% bpav C<oyv

Joh. 3: 36 helt och hållet sakna all erfarenhet af

det eviga lifvet; Ca"? vexpwv Rom. 11: 15 lif
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ifrån de döde (som inträder genom de dödas upp-

ståndelse); om Gud ss. lifvets källa Joh. 5: 26

(både om Fadren och Sonen), om Christus Joh.

1: 4 al.

£(ov7], jyc, (följ.) gördel, lifgördel, bälte Mt. 3:

4 al.; nyttjades äfven till börs 1. penningepung

Mt. 10: 9, Mc. 6: 8; anm. gördeln varafläder,

linne 1. bomull och sammanhöll den vida, fladd-

rande österländska manteln.

Zojvvi)[u 1. £(ovv6(o, ^ojctco; i^coaäpTjV gördla, om-

gjorda Joh. 21: 18; med. gördla sig Act. 12: 8,

der Tisch. har ^cbaai för TtBpiQiooat.

Cwoyovéco, -qaoj {^conyovoQ som frambringar lefvande

väsenden, C,a)6<;, yéyovrx) i allmänhet alstra, afla;

sätta lif uti, lifva 1 Tim. 6: 13, bibehålla vid lif

Lc. 17: 33, Act. 7: 19.

£coov, nu, ro, andra Cwov smdr. af ^wiov (<fo>0?

lefvande) lefvande väsende 1. varelse, djur (oskä-

ligt) Hebr. 13: 11, 2 Petr. 2: 12, åloya C Jud.

10; xéaaapa C. Apoc. 4: 6 ff. al. (se Xepouftt/J.).

Af dem föreställas 2 stå framför thronen (således

efter utseendet év péaw roo §povoi>) och 1 på

hvardera sidan {xuxÅoj rou #p.).

Zojonméo), 7]<joj (<£ft>«C se fgde, ttoiegj) göra lefvande,

frambringa lefvande väsenden; i N. T. a) om det

physiska lifvet: göra (döda) lefvande Joh. 5: 21 al.

b) om det andliga: uppväcka till lif i Christo

Jesu Joh. 6: 63, 1 Cor. 15: 45, 2 Cor. 3: 6,

Gal. 3: 21. c) om det eviga lifvet: Joh. 5: 21

(på sednare stället), Rom. 8: 11 (gifva det rätta

eviga lifvet); pass. få lif (om sädeskornet) 1 Cor.

15: 36, lefvande gjord (om Christus) 1 Petr. 3:

18 nvsupari i anseende till Anden.

H.

7/, partikel l:o) disjunctiv: eller Mt. 5: 7 al., efter

Tzérepnu Joh. 7: 17, någon gång = det vill säga

ss. Act. 10: 14; 2 gånger satt = antingen — eller

Mt. 6: 24 al., äfven 3 1. 4 ggr upprepadt ss. 1

Cor. 14: 6; $j jäp éxéivbé Lc. 18: 14 eller kan-

ske den förre? (den ovanliga föreningen af iq yäp

synes likväl böra utbytas mot rj yäp ty månne

den förre neml. gick derifrån rättfärdigad? Denna

fråga skulle innebära ett vädjande till deras eget

omdöme och vara = men icke den förre. Be-

synnerligt måste det förefalla, att conj. interrog.

rj månne, som så ofta förekommer i profangrek.,

icke skall finnas på ngt ställe i N. T.). — 2:o)

comparativ: än, efter påXkov, :rpcu, äÅlos, izspn^,

eller comparat. ss. Mt. 10: 15 al.; men äfn efter

posit. (som likväl är en sammanblandning af 2:ne
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constvuctiouer) ss. xaXåv aoi éaziv rj Mt.

18: 8 al. det är godt för dig (och bättre)

än; likaså efter verba ss. XumzsXec rj Lc.

17: 2 det gagnar honom (och mera) än,

&éXa> (i betydelsen af malö) rj 1 Cor.

14: 19, äfven efter subst. ss. XaPa éazai rj

Lc. 15: 7 en glädje skall ega rum (och

större) än; anm. efter comparativer utelemnas rj

framför räkneord ss. Act. 23: 13 al.

r] prjv för visso, sannerligen Hebr. 6: 14.

rjyspoveuo) (rjyepcbv) vara procurator, ståthållare Lc.

2: 2, 3: 1.

rjyepovia, as, rj (följ.) anförarskap, anförande, befäl,

herravälde, regering eroc ?jy- Lc. 3: 1 regeringsår

(kejsarens).

rjyspwv, 6vo<;, b (följ.) förare, ledare, föregångare,

vägvisare; anförare, fältherre, herrskare, den i en

furstes namn styrande, i synn. Rom. Procurator

Mt. 10: 18 al. Dessa procuratorer (äfven kallade

émzpoTcoc, hkt se och exap/ot befälhafvare = be-

fallningshafvande) voro ett slags förvaltningschefer,

hvilka egentl. stodo under ståthållarne i provin-

serna, så väl de kejserliga som senatoriska (pro-

praetorer och proconsuler), och hade till befatt-

ning att indrifva den kejs. skatten, äfvensom att

afgöra de rättstvister, som dermed stodo i förening.

I mindre provinser eller sådana landskaper, hvilka

väl voro anslagna till en större provins, men dock

särskildt förvaltades, företrädde de till och med

ståthållarens plats (Lc. 3: 1, jemförd med 2: 2)

och hade då dels commando öfver de i deras di-

strict stationerade trupper, dels lagskipningen i

brottmål; dock egde alltid prceses provincia öfver-

uppseendet öfver en sådan förvaltning och rättig-

het att undersöka klagomål öfver procuratorerna.

— Dylika procuratorer tillsattes i Palaestina efter

Ethnarchen Archelai förvisning (år 6 e. Chr.), då

Judaea och Samaria lades till den redan befintliga

provinsen Syria (ss. npos&fjxrj riyc 2upia<;). De

hade sitt vanliga residens och hufvudqvarter i

Casarea Palestina:. Coponius var den förste pro-

curatorn, Pontius Pilatus den 6:te, derefter följa

2:ne andra; derpå blefvo Judaea och Samaria (år

41 e. Chr.) tillagda Herodes Agrippa I:s rike, och

först efter hans död (år 44) inträdde återigen pro-

curatorer. Ur denna nyare series omtalas i N. T.

(Act. 23—26 capp.) Felix och Festus. — 'Ev zoi<;

rjyepnatv 'loöda Mt. 2: 6 il? IM;1 ,B^N? ibland

Juda furstar 1. hufvudorter; folkstammames fa-

TjXW

miljer 1. underafdelningar hade neml. hvardera sin

hufvud- 1. districtsort, sätet för familjhufvudet; så-

dana hufvudorter kallas 1. c. ijytpövEt; och Bethle-

hem var en sådan för Davids stamafdelning

rjyéopat, rjjxru, rjodprjv {äyaj) l:o) föra, föregå, visa

vägen, draga i spetsen, anföra en skara; i K T.

partic. anförare, furste Mt. 2: 6, föreståndare Act.

7: 10, för församlingen d. ä. ledare 1. lärare Hebr.

13: 7. 17. 24, Xoyoo Act. 14: 12 ordförande, s.

föi-er ordet; äfven pass. ansedd, inflytelserik Act.

15: 22. — 2:o) anse, mena, tro, hålla före, liks.

duco, med accus. 2 Cor. 9: 5 al., med dubbel

accus. Act. 26: 2 al.; ijff. ztvå év åyänrj 1 Thess.

5: 13 hålla ngn i kärlek, hysa kärlek till ngn.

rjdew, plusquamperf. till olda, se elda).

rjdéax;, adv. (af rjduz söt, angenäm) gerna, med

nöje Mc. 6: 20 al.; superlat. rjdiaza 2 Cor. 12:

9. 15 med största nöje, helst.

rjdrj, adv. (rj di], nu säkerligen; hvarföre ordet nytt-

jas för att antyda, att en följd är otvifvelaktig)

redan, just i ögonblicket, just nu, redan nu Mt.

3: 10 sa>pe; äfven ändtligen, en gång Eom. 13:

11, nu mera Joh. 19: 28 al., rj. izozi Rom. 1:

10, Phil. 4: 10 nu mera 1. ändtligen en gång.

Yjdiaza, adv. superlat. till fjåéa>c, hkt se.

rjdovrj, 9j<;, rj (yjåopat glädja 1. fröjda sig) fröjd,

nöje, njutning, vällust, lusta Lc. 8: 14 al., Jac.

4: 1 (lustarne äro stridsmän, som bruka lemmarne

till sina vapen, och då dessa lemmar följa hvar

och en sin lusta, råka de uti inbördes krig).

rjduoojiov, ou, zå (eg. neutr. af rjåuoapos välluk-

tande af rjåui; angenäm och doprj) trädgårds- 1.

krusmynta == r) ptvftrj, som för sin vällukt mycket

begagnades af Judarne Mt. 23: 23, Lc. 11: 42.

Tjttoz, £o<;, zo (af och ofta = e#oc) vistelseort, till-

häll, hemvist; inrättning, vana, sed fddpouaiv

fjftr] zpijaza nptXtat xaxai 1 Cor. 15: 33 »ondt

sällskap fräter snart de goda seder bort»; orden

bilda en Jamb. trimeter acatalecticus, hämtad ur

Menanders skådespel Thais.

r)xa>< rj$a>, r)xa (fjxaoi Mc. 8: 3 i några editioner,

ej Tisch.), r}£a Apoc. 2: 25 Tisch. (besl. med

cxco, ixvéopat =) komma, dock har prws. van-

ligen perfecti betydelse, jag har kommit, är kom-

men, anländ, tillstädes; i allmht komma, absol.

Mt. 24: 50 al., åxå 1. h zcv<k Mt. 8: 11 al.,

énc ztva Mt. 23: 36, Lc. 19: 43, Apoc. 3: 3

komma öfver ngn (drabba, öfverraska), Ttpöc ztva



Act. 28: 23, Joh. 6: 37; fy
&pa fyxei Joh. 2: 4,

2 Petr. 3: 10 stunden är kommen, är inne, äfven

utan copa Lc. 13: 35 imperson. det kommer der-

till, stunden kommer.

t/M, b indecl. (se fflMai) Eli, fadren till Joseph,

Frälsarens fosterfader Lc. 3: 23.

f 't/Ät, äfven
lHM O^N) min Gud! Frälsarens ut-

rop på korset Mt. 27: 46 (jfr. Ps. 22: 2).
"

Wtm 1. W.i ou, b on^x Jehova min Gud) Elias

den Thisbiten Mt. 16: 14 aL, från Thisbe i Ga-

lilaeen (ehuru han sedan bodde i Gilead 1 Reg.

17: 1), prophet i Israel under Achab och Ahasia

(917—896 f. Chr.), vördnadsvärd genom den fri-

modighet hvarmed han framträdde och förfäktade

HERrans sak (se vidare 1 Reg. 17—2 Reg. 2);

den Malach. 4: 5 utlofvade Elias är Johannes

döparen se Mt. 11: 14 al., ehuru denne Joh.

ii 21 förnekar sig vara den lekamligen återkomne

propheten.

fyXixia, as,
fy (fyXt$, txoc, o,

fy
i den rätta mogna

åldern, fullt utbildad — äfven ss. subst. jemnårig)

l:o) lefnadsålder, fetas, i allmht den till ngt värf

lämpliga ålder, hkn antingen genom sammanhan-

get 1. en tillsats närmare bestämmes xaipos fyX.

Hebr. 11: 11 tiden för den till barnfödsel tjen-

liga åldern, e%eiv fjl. Joh. 9: 21. 23 hafva åren

inne, befinna sig i ynglingaåldern, vara fullvuxen

(så att man kan svara för sig sjelf); företrädes-

vis den manliga mognadens ålder, den kraftigaste

åldern (från den manbara och vapenföra åldern

till den aftagande mannaåldern d. ä. från 18:de

till 50:de året) péxpov fyXixiaz Eph. 4: 13 meta-

phor. se péxpov, lefnadslängd Mt. 6: 27, Lc.

12: 25 (lifvet betraktadt ss. ett längdmått). —
2:o) kroppslig storlek, växt Lc. 2: 52, 19: 3.

fyXlxoc, 7], ov (se fgde) huru stor, stark, väldig, häf-

tig Col. 2: 1, men äfven huru liten Jac. 3: 5
!

dkiyov »huru liten eld huru stor skog antänder

han icke! 1. så liten eld som antänder så stor

skog» (för att förmildra det hårda i ordets bety-

delseförändring, vore likväl bättre att antaga be-

tydelsen: hurudan 1. sådan).

rjhos, ou, b (sXrj = ecXrj, dXéa solvärme h -ljus 1.

-sken) sol Mt. 5: 45 scepe, solhetta Apoc. 7: 16.

fyXos, ou, b clavus, spik, nagel Joh. 20: 25.
*

%{tm, vi plur. till éyco, fypd<; Gal. 3: 13 oss (Ju-

dar); scepe.
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fypépa, etc,
fy

dag, dagsljus ( )( natt), dager — Mt.

2: 1 scepissime; vuxxa xai fy(iépav 1. fypépas xai

vuxTfK Mc. 4: 27 al. natt och dag d. ä. oupp-

hörligt; xatf fypépav 1. kxdaxTjv fyp. 1. ndaav
fyp.

Mt. 26: 55 al. hvarje dag, dagligen; fypépa xai

fypépa 2 Cor. 4: 16 (hebraism C i
1

] Dl 1
) dag

för 1. från dag, fypépav é£ fypépac 2 Petr. 2: 8

dag efter dag, den eria dagen efter den andra,

di fy(j.epa)v o. s. v. se åta. — HERrans dag 1.

yttersta dagen heter
fyp.

Kuptou 1. xou uiou rou

ävttpcoTTorj 1. xou Oeou t exeivrj 1. pefdXrj 1.

éoydx-q 1. xpiaeax; 1. dpyfys 1. blott
fy fypépa.

(xax' é$o%fyv) ss. 1 Cor. 3: 13, 1 Thess. 5: 4,

Hebr. 10: 25. — fypépa 2 Petr. 2: 13 detta lif-

vets dag, detta lifvet (se xpuffy); fyp.
alcuvioc; 2

Petr. 3: 18 evighetens dag, den dag då evigheten

begynner (i motsats till detta timliga lifvet);
fyp.

fy
Tzovfjpä Eph. 6: 13 (utmärker den dag, då djef-

vulen gör sitt största och sista anfall, hkt skall

närmast föregå parusien);
fyp. åv&pconivij 1 Cor.

4: 3 mensklig dag 1. domsdag (personif. )( fyp.

Kupiou, då HERren dömmer). — plur. dagar Mt.

4: 2 al. )( nätter Lc. 21: 37 al, dygn Mt. 15:

32 al, lefnadsdagar 1. lifstid Mt. 2: 1 al;
fyp.

åya&ac 1 Petr. 3: 10 (om de trognas saliga lif

i evigheten) )( ixovTjpai Eph. 5: 16 (den närva-

rande besvärliga, förderfvade tiden);
fyp.

Gal. 4:

10 sabbater, fäste- och högtidsdagar.

fypéxepos, a, ov, pronom. possess. (fypéic;) vår Act.

2: 11 al; ol
fyp.

Tit. 3: 14 de våra, nostrates

d. ä. våra trosförvandter.

fyprjv och fypsfra, se éipi

fyptftavfys, éc (fypi semi, iftavov) halfdöd Lc.

10: 30.
*

fypious, eia, u, genit. fypioous pro -totos, plur. fypi-

asa contr. -arj Lc. 19: 8, Tisch. har fypiaeta. (fypt

se fgde), semis, half, till hälften; neutr. sing.

utan artikel med genit. hälften af 1. halfva xfys

ftaotXtiaz Mc. 6: 23, xatpou Apoc. 12: 14 en

half tid, äfven scil fypépas Apoc. 11: 9. 11,

neutr. plur. med artikel id. Lc. 19: 8.

fyptcöptov, äfven -impov, ou, to (fypt se fgde, Copa)

en hal/timma Apoc. 8: 1.

riveyxa. och ijveyxov aor. till (pépco, hkt se.

fyvixa, adv. temporis (correlat. till nrjvixa quando?)

då, vid hvilken tid, vid den tid som, i samma

ögonblick som, constr. både med indic. 2 Cor.

3: 15, och med conjunct. och av 2 Cor. 3: 16-
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y~ar), part. comparat. (y, Ttép) än kanske, just, till

och med Joh. 12: 43.

^moc, ov (sannolikt besliigtadt med sttoz, zazov,

qsi emoc s. låter tala med sig, affabilis) mild,

vänlig, nedlåtande (brukas om en förnämares ned-

låtande, kärleksfulla beteende mot en ringare, en

furstes mot sina undersåtare, en faders 1. moders

mot sina baru) 1 Thess. 2: 7, 2 Tim. 2: 24.

r
Hp, b, indecl. ("1JJ vakande) Er Lc. 3: 28.

'

ypEfjioc, ou (trol. besl. med iprjuoz) egentl. ödslig,

ensam, enslig, stilla, lugn 1 Tim. 2: 2.
*

Hpcodyz, oo, 6 (af yjpojz hjelte, hjelteson?) Herodes

1:6) med tillnamnet den store, son af Idumfeern

Antipater; blef först af Jul. Caesar ss. procurator

satt vid sidan af den Jud. fursten af Maccabaeer-

nas stam Hyrcanus II, sedermera jemte sin broder

Phasaél år. 41 f. Chr. af Antonius upphöjd till

värdigheten af Tetrarch. Efter en hård strid med

kronpretendenten Antigonus förklarades Herodes

sednare af samme Ilom. Imperator för Judarnes

konung (år 39 f. Chr.), och erkändes ss. sådan

af Augustus efter slaget vid Actium. Genom sin

grymhet, hvilken han utöfvade till och med mot

sin egen familj, af hvilken han dödade Mariamne

och sönerna Alexander, Aristobulus och Antipater,

gjorde han sig hos Judarne i hög grad förhatad,

oaktadt han mycket utvidgade och förskönade

templet. Dog 70 år gammal 2 år efter Christi

födelse, sedan han regerat i 40 år. Efter hans

död delade Augustus riket emellan hans 3 söner,

så att Archelaus fick Judaea, Idumtea och Sama-

ria, Herodes Antipas Galilaea och Peraea, och Phi-

lippus Batanaea, Trachonitis och Auranitis. Se

stamtaflan. Fkmr i Mt. 2 cap. — 2:o) med till-

namnet Antipas, den förres son; fick, ss. nämndt

är, af kejsar Augustus efter fadrens död Galilaea

och Persea med titel af Tetrarch, ehuru han af

folket kallades konung Mt. 14: 9; var i början

förmäld med en dotter till Arab. konungen Are-

tas, men försköt henne och gifte sig med sin

broder Philippi gemål Herodias (se stamtaflan).

Mt. 14: 1 ff., Mc. 6: 14 ff., Lc. 3: 1. 19, Act,

13: 1. — 3:o) med tillnamnet PMlippus, se <I>i-

Xiittto' M 3. — 4:o) med tillnamnet Agrippa (I),

son af Aristobulus och Berenice och sonson af

Herodes den store. Efter mänga vidriga öden

erhöll han ss. kejsar Caligulas ungdomskamrat af

denne, liksom sedermera af kejsar Claudius, hkn

'Hpwdcdc

han i betydlig mån förhjelpt till thronen, så små-

ningom hela sin farfaders välde, så att denne fur-

ste herrskade öfver hela Palestina med titel af

konung. Ar 44 lät han halshugga Jacobus den

äldre och sätta Petrus i fängelse (Act. 12: 1 ff.);

straxt derefter dog han i Cuesarea Palrestinse 54

år gammal, i det han vid de offentliga till kejsar

Glaudii ära anställda kämpaspelen, hvarvid folket

helsade honom för Gud, plötsligen angreps af en

sjukdom i underlifvet s. härrörde af maskar Act.

12: 23. — 5:o) med tillnamnet Agrippa (II 1. den

yngre), son af den föregående, var då denne dog

blott 17 år gammal och blef derföre icke antagen

till thronföljare; dock gaf honom kejsar Claudius,

vid hvars hof han blifvit uppfostrad, det Chalcidi-

ska furstendömet (år 48), hkt Herodes, konung

Agrippa Ls broder, innehaft, jemte uppsigten öf-

ver Jerusalems tempel och rättigheten att tillsätta

öfversteprest, men 4 år derefter, i stället för detta

furstendöme, Philippi och Lysanias' fordna tetrar-

chi jemte konungatitel. Sedermera (år 55) tillade

Nero Tiberias, Tarichsea, Julias och 14 närliggan-

de orter. Agrippa gjorde stora omkostnader på

försköningen af Jerusalem och andra städer, men

stod icke i särdeles aktning hos Judarne i anse-

ende till den godtyckliga af- och tillsättningen af

öfversteprester, äfvensom flera andra felsteg. Då

det sista kriget utbröt emot Komarne, slöt han

sig till dessa — och dog vid nära 70 års ålder

i kejsar Trajani 3 regeringsår (det 51 af sin egen

regering) omkring 100 e. Chr. Han öfverlefde så-

ledes länge Jerusalems förstöring. Hos honom lef-

de hans syster Berenice (se Bspvixrj); fkmr Act.

25: 13 ff., 26: 1.

"Hpcodiavoi, (bv, ol (eg. ett slags patronym. af fgde)

Herodianer; voro sådana Judar, som höllo med

konung Herodes Antipas och derföre också (åt-

minstone till det yttre) med Komarne, hvilkas va-

sall han var; största delen utgjordes naturligvis

af konung Herodes' hoffolk och gunstlingar, men

äfven andra hörde hit. Listigt nog förenade sig

Pharisneerna med dem för att så mycket säkrare

lyckas i sin plan, antingen Frälsaren förklarade

sig till fördel för folkets frihet 1. Eomarnes herra-

välde Mt. 22: 16, Mc. 3: 6, 12: 13.

HfHödids, ud(K- Tj Herodius, dotter till Herodes den

stores son Aristobulus (se stamtaflan); var förut

förmäld med sin farbroder Herodes Philippus, men

skiljde sig ifrån honom och gifte sig med Hero-



Maccab88ernas Stamtafla.

Matathias.

Johannes. Simon. Judas Maccabams. Eleazar. Jonathan.

Johannes Hyrcanus I.

Antigonus. Aristobulus I. Alexander Jannseus.

Gift med Gift med Alexandra.
Alexandra. I

Aristobulus II. Hyrcanus II.

Antigonus. Alexander. Alexandra.
Gift med
Alexandra.

Aristobulus. Mariamne I.

Gift med
Herodes

den Store.

Herodianernas Stamtafla.

Antipater.

Salome. Herodes den Store.

Gift med 1. Doris,

2. Mariamne I,

3 Mariamne II,

4. Malthace,
5. Cleopatra.

Phasaél.

1. Antipater. 2. Aristobulus. 2. Alexander.

Herodes.
Gift med
Berenice.

Herodes Agrippa I. Herodias.

3. Herodes Philippus.

Gift med Herodias.

Salome.

Berenice. Herodes Agrippa II. Drusilla.

4. Herodes Antipas.

Gift med Herodias.

4. Archelaus. 5. Philippus.

Gift med
Salome.

Sid. 134.





'Hpwåiwv

des Antipas. Var orsaken till Johannes döparens

död; förledde sin gemål att hos Augustus begära

konungatiteln, men blef jemte honom förvist till

Lyon i Frankrike; fkmr Mt. 14: 3 ff., Mc. 6:

17 ff., Lc. 3: 19.

^Hpcodicov, ojvoz, b Herodion, en christen i Bom,

slägtinge till Paulus Eom. 16: 11.

'f/aäiac, ou, o (irpytt' 1
1. Jehov-as hjelp)

Jesaias, Amoz' son, uppträdde ss. prophet i sjelfva

Jerusalem, som öfverallt i prophetiorna visar sig

ss. hans boningsort och ståndpunkt, i konung

Usias dödsår 758 f. Chr., och fortsatte sitt pro-

pheterande under dennes efterträdare Jotham, Ahas

och Hiskias ända in i denne sednares 14:de rege-

ringsår 712 f. Chr., kanske några år längre. Var

gift och hade 3:ne söner; skall hafva dödt under

Manasse (i dess 2:dra regeringsår 697 f. Chr.),

derigenom att cederträdet, i hvilket han tagit sin

tillflykt, söndersågades och på samma gång han

sjelf. Kallas den konungslige propheten och G.

T:s evangelist; fkmr Mt. 3: 3 al, står Act. 8:

28. 30 trop. för prophetens bok.

IJoau, b, indecl. (l^J? den hårige) Esau, Isacs först-

födde son med Eebecca, Jacobs tvillingsbroder,

sålde sin förstfödslorätt till Jacob, som äfven fick

fadrens välsignelse; för en ögonblicklig njutnings

skull föraktade han den höga, heliga förstfödslo-

rätten, vid hvilken löftet om den välsignelse, som

hvilade öfver Abrahams ätt, var fästadt Hebr.

12: 17. Stamfader för Edomiterne (han hette

också i "IN röd) 1. Idumseerne; fkmr äfn Eom.

9: 13.

fyauyd^a), aaa (fyouyoq — fyaöyiot;) vara i ro, stilla,

lugn, föra ett stilla lif, en stilla vandel 1 Thess.

4: 11, afhålla sig ifrån arbete Lc. 23: 56, icke
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göra ngt buller, stilla 1. lugna sig, tiga Lc. 14: 3,

Act. 11: 18, 21: 14.

fyaoyta, ac,
fy

(följ.) lugn, stillhet, stilla sinne 2

Thess. 3: 12, tystnad Act. 22: 2; év fya. 1 Tim.

2: 11 utan att sjelf tala; elvat év fya. ibid. 12

(är Qzoypa och) styres af ett ur odx kTtirpénw

härledt och underförstådt ftoéXopai.

fyauyioq, ov — fyovyos (besl. med fyxa stilla och

tjugu jag sitter) eg. sittande, stillasittande, stilla,

lugn 1 Tim. 2: 2, 1 Petr. 3: 4.

rjrot {rj, to i) förstärkt rj, antingen Eom. 6: 16.
*

rjrtdofiat, 9jTT7]fj.at, fyTTfyäfjv (tjttcov) vara svagare,

ringare, underlägsen, stå efter, tillbakasättas rf

unép Ttva 2 Cor. 12: 13 i ngt mer än ngn;

vanl. med genit., men i N. T. med dat. 2 Petr.

2: 19 för hkn ngn dukat under (af hvilken ngn är

besegrad), under honom har han också blifvit slaf

(hans slaf har han ock blifvit), fkmr äfven v. 20.

f yTzr/pa, aroc, to (fgde) nederlag, skada, förlust

Eom. 11: 12 (i numeriskt afseende — d. v. s.

förminskning, minskadt antal )( nXfypaipd), 1 Cor.

6: 7 (derigenom att flera af eder gå miste om
saligheten — se v. 9).

rjvrcov, ov, compar. anom. till xaxöz och bXiyoq (af

yxa sakta, stilla af åxrjv utan ljud å 1, ydw
gapa) svagare, underlägsen, sämre, mindre; neutr.

ss. adv. 2 Cor. 12: 15 mindre, men äfn ss. adj.

sämre 1 Cor. 11: 17 1. försämring.

fyyéco (följ.) ljuda, skälla, klinga, brusa Lc. 21: 25,

1 Cor. 13: 1.

fjyos, oo, b, äfven eoc, to Lc. 21: 25
||
rjyoåarjz

(vanligare form i profangr. är
fyyfy, fy)

ton, klang,

ljud, dön Act. 2: 2, buller, brus Lc. 21: 25 (se

fgde),
fyy.

odXiztyyot; Hebr. 12: 19 basunaljud,

trumpetstöt; rykte Lc. 4: 37.

0.

0adda7oc, ou, b, en Syrisk form för 'loudas (se

M 3) Mt. 10: 3, Mc. 3: 18.

ftdXctffoa, jyc,
fy

(«^C,
fy

haf, med förstärkt aspira-

tion) haf, hafsvatten, vatten, sjö; a) luif i allmht

Mt. 13: 47 scepe, Tb TtéXayo^ zfy<: ttaXd.oor]<; Mt.

18: 6 hafvets djup; b) verldshaf Apoc. 20: 13,

21: 1; b odpavbc,
fy

yr) xac
fy

3. Act. 4: 24 al.

----- universum, hela verlden;
fy

yrj xac
fy

Apoc.

7: 1 — 3, 12: 12 = jordens krets, hela jorden;

c) Medelhafvet Act. 10: 6. 32 al; d) Röda haf-

vet éprjDpå Act. 7: 36 al. (se epu&pös), äfn

utan kpodpd 1 Cor. 10: 1. 2; e) Galil. ha/vet 1.

sjön Genesaret &. rTjz raXOmas 1. Tifiepiddos

Mt. 4: 18 al. (se Fsvvrioapér), äfn utan tillägg



136 Mkizu

Mt. 4: 15 al. — Anm. äfvensom udara (se

fjd(op) betyder i Apoc. ofta folk i allmlit ss. oord-

nade massor (se deremot yrj).

(tä),r:cö göra varm (eg. om foglar som med vingarne

betäcka och uppvärma sina ungar), värma Eph.

5: 29 (har afs. på kläderna), omhägna 1. -hulda

1 Thess. 2: 7 (om modren s. vårdar sina barn).

Qdpap, i] indecl. ("1^9 palm, dadelpalm) Thamar,

hustru till Er, sonhustru till Judas Mt. 1: 3.

#apftéa>; '/j&tjv (följ.) häpna, förvånas, förskräckas

(Act. 9: 6 i äldre editioner); pass. idem Mc. 1:

27, 10: 32, ém ttvi 10: 24 öfver ngt.

&dp:ftoc, £0C, to (ttdoj, ftdopai egentl. gapa, skåda

med förvåning, förvånas, häpna) häpnad, förvåning

Lc. 4: 36 al.; i profangrek. äfven skräck, fasa.

ftavdoipoz, ov, äfven 3 änd. ($dvaro<;) tjenlig att

döda, dödande, giftig Mc. 16: 18.
'

bavuxrnpöpoz, ov (följ., (popéa>) dödsbärande 1. -brin-

gande, dödande, dödlig Jac. 3: 8.
*

ftdvaros, oo, 6 (i)vy]öxo>, edavov) l:o) död, axiä

Uavdrn'j (se oxid); a) den physiska 1. lekamliga

Mt. 10: 21 al; b) den andliga Rom. 6: 16 al.;

c) den eviga (ek tov aia>vd) Joh. 8: 51. 52, o

deurepoc; Apoc. 2: 11 al. (liksom den första d. ä.

den lekamliga döden beröfvar mskn det lekamliga

lifvet, så beröfvar äfn den andra d. ä. den eviga

döden henne det eviga lifvet). — yeueoilai §a-

vdroo (se yeuopai), ideiv 1. i)ecope~iv tidvarov Lc.

2: 26, Joh. 8: 51 se 1. erfara döden, dö. —
2:o) pest Apoc. 6: 8 bis (på förra stället är döden

personifierad), 18: 8; dödsfara 2 Cor. 1: 10, äf-

ven plur. 2 Cor. 11: 23 dödstillfällen 1. -faror.

äavaroco, d)oaj, oxra; (b^rjv (fgde) döda Mt. 10:

21 al., öfverantvarda 1. dömma till döden Mt. 26:

59 al., tillintetgöra äfven i metaphor. mening, göra

att ngt upphör — xazapyéaj Eom. 8: 13; —
pass. dödas oXtjv T7]v iqpépav Rom. 8: 16 hela

dagen dödas vi d. ä. några af oss; rivi Rom.

7: 4 vara afdöd en sak, icke mera vara till för

henne d. ä. vara befriad från henne, men äfven i

anseende till ss. 1 Petr. 3: 18 dödad till köttet

d. ä. sin jordiskt meuskliga natur.

Uutttco, i#at/'a; érdtprjv begrafva, jordfasta Mt. 8:

21 al.

Odpa, o indecl. (i"Hn af !"nn i Chald. fördröja)

Thara, Abrahams fader Lc. 3: 34.

ftafipéco 1. äapaéo) blott i imperat., sftdfipyjoa

(lidppo? 1. följ.) vara djerf, modig, vid godt mod

ftéarpov

Mt. 9: 2. 22 al. ; vara behjertad, dristig ek Tiva

2 Cor. 10: 1 med afs. på 1. mot ngn; förlita 1.

-låta sig på ngn ev rivi 2 Cor. 7: 16, men kan-

ske rättare: vara vid godt mod genom ngn.

ddpoos, eoc> to djerfhet, trygghet, mod, tillförsigt

Åaftelv ?V. Act. 28: 15 hämta, få mod.
*

daöpa, uto£, ro (ädco, &dopat se ddpftoz) allt som

väcker förvåning — under xac o'j
j|
oödev ftau-

paaråv 2 Cor. 11: 14 och det är icke underligt;

äfven undran, förundran ftaopd^eiv péya Apoc.

17: 6 falla i stor förundran.

ftaupd^co, daofiat, aaa; daårjv (fgde) förvånas, för-

undra sig, undra absol. Mt. 8: 10 al., öfver ngn

1. ngt riva 1. ti, dcd ti, ev 1. hzi tivi (öfver ngn

Act. 3: 12), Ttepc Tivoz 1. med ori, el (= ort 1

Joh. 3: 13); beundra, med beundran betrakta en

person 1. sak, skänka sin beundran åt en person

(jtpösconov) Jud. 16, bmoto nvoc; Apoc. 13:

3 oj beundra 1. förundra sig öfver ngn gående

bakefter honom, följa ngn med förundran; —
pass. ev Tive 2 Thess. 1: 10 (så vida beundran

öfver den salighet, hvartill de christna hunnit,

medför beundran öfver Christus sjelf ss. skapare

af denna salighet).

ftavpdoioz, ov (fgde) förunderlig; neatr. scil. epyov

underverk] under Mt. 21: 15.

baupaorbs, q, öv, adj. vble (af öaupd^co) eg. be-

undrad, beuudransvärd, underbar, underlig Mt.

21: 42 al.

ftaupaaroopai, diftrjv (fgde) betraktas 1. begapas ss.

ett under, daupaoTcoftrjvai är
j|
daupaodyvåt 2

Thess. 1: 10, och edaupaorcbttrj
jj
e&abpaaev

Apoc. 13: 3.

#e«, «c, fy
0S(k) gudinna Act. 19: 27; v. 37 har

Tisch. God. Sin. ryv deov.

öedopat, rettéa/iai, etieaodurp
;

eftediirpv (&éa an-

blick af ftdeo, se fyaupd) åskåda, beskåda, be-

trakta, se (utmärker ett noggrannare betraktande

än opdeo, liksom fördjupa 1. försänka sig uti be-

traktande t. ex. 1 Joh. 1: 1) Mt. 11: 7 al., bese

1. besöka Rom. 15: 24; pass. blifva sedd 5rcå

Tivoz Mc. 16: 11, två Mt. 6: 1, 23: 5 (1. visa

sig för ngn).

f äearpi^w (följ.) vara 1. spela på theater, förevisa,

uppföra derpå, offentligen framställa, in nuilam

partem: offentligen utställa, blottställa rivt för

ngt Hebr. 10: 33.
*

ftéarpov, o'j, ro (Hsd.ouai) stället der man åskådar

ngt, skådeplats (i synnerhet för dramatiska före-
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ställningar), theater; den begagnades äfven till

samlingsplats för afgörande af offentliga ange-

lägenheter Act. 19: 29. 31; metaphor. skådespel,

spektakel (om mskr, som äro föremål för begap-

ning, skymf, förakt o. s. v.) 1 Cor. 4: 9.

tistov, oo, ro (sannol. af följ., emedan svaflet till-

lades kraft att afvärja ondt) svafvel Le. 17: 29 al.

/^siflC, «, ov (#2«c) gudomlig 2 Petr. 1: 3. 4; ro

§. Act. 17: 29 det gudomliga, Gudomligheten,

Gudomen.

#£ior3?c, f]TO<;, r] (fgde) divinitas, Gudom, Gudom-

lighet, Gudomsmajestät Rom. 1: 20.

t tfeccodys, sc (tislov) af svafvel, svafvelaktig, svafvel-

färgad Apoc. 9: 17.

| tiéXrjpa, avos, zö (dsÅco) l:o) vilje 1. vilja så väl

subj., som obj. (det som man vill) Mt. 7: 21 scepe,

sv tw #. roö 0soo Eom. 1: 10 De o volente

om Gud vill, si tisÅoc to &. too Qsoö 1 Petr.

3: 17 (subst. conj. c. verbo) om det så skulle vara

Guds vilje, sv & #• Hebr. 10: 10 uti hvilken

(Guds) vilje (som Christus fullgjorde — neml.

genom sin görande och lidande lydnad) andra: i

kraft af hvilken vilje. — 2:o) föreskrift, bud Mt.

21: 31 al. — 3:o) drift 3. aapxöq Joh. 1: 13

köttslig drift. —• 4:o) önskan, begär, välbehag Lc.

23: 25; plur. bud, föreskrifter Act. 13: 22; önsk-

ningar, begär, lustar Eph. 2: 3.

f d-skqois, sax:, 5] (följ.) viljande, vilje Hebr. 2: 4.

ttsÅco 1. sdékto, såsfajoa (se fiobÅopat) l-.o) vilja,

önska, åstunda Mt. 1: 19 sa>pius, med infin. 1.

accus. c. infin., 1. "va med conjunct. 1. utan iva

ss. ri §. nov/jaoj bp~iv Mt. 20: 32, tzoo stoi-

pa.acop.sv Mt. 26: 7, Mc. 14: 12, äfven 15: 12;

märkligt är äfven och snarlikt vårt språkbruk, att

si om utelemnas ss. §. ffoÅÅé$cop.sv Mt. 13: 28,

vill du, så o. s. v., äfven Mc. 15: 9, Lc. 9, 54;

rt av §sÅoi tooto étvai Act. 2: 12 livad skulle

detta vilja vara? livad kan detta betyda? äfven

17: 20; xac ri i). åvfjcpti-/] Lc. 12: 49

och hvad jag önskar 1. skulle vilja, att den redan

vore upptänd! — ob 1. paj #. Mt. 1: 19 al. =
nolo; vilja hellre än yj malo (liks. i profangrek.

ftobÅopac), föredraga 1 Cor. 14: 19. — 2:o) ön-

ska sig, tycka om, hafva lust till, finna behag i

Mt. 9: 13 al, #. åanaapoik Mc. 12: 38

som tycka om att — och (scil. tpiXnbvTsz

don. Lc. 20: 46) att blifva helsade; §. sv tivi

Col. 2: 18 finna behag uti en sak, låta sig be-

haga, Tivd Mt. 27: 43 hafva välbehag till, hålla

Mel un der, Grek. Lex. t. J». T.
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af ngn; deraf #. med infin. — gerna, ss. rjäsÅov

Åaftstv Joh. 6: 21 de togo honom gerna, &. koisiv

Joh. 8: 44, se äfven Gal. 6: 12; hit hör likväl

icke ro S. 2 Cor. 8: 10 som somliga tyda med:

vara villig, gerna göra — utan det betyder vilja

(neml. göra ännu mera — säges om en fortfa-

rande vilja). — 3:o) postulo påstå 2 Petr. 3: 5.

äspsÅttxr, ov (ri§7j/M, ttsp.a det satta, ställda, grund)

hörande till grunden, grund —
; a) o dsp.sXio<: se.

Åttios grundsten, grundval, grund Apoc. 21: 19,

metaph. om Christus ss. salighetens grund 1 Cor.

3: 10. 11. 12 al., meton. om Christna församlin-

gen b özepsbt; x. t. L 2 Tim. 2: 19 [med

den fasta grunden menas rj sxxATjota icke ss. den

fulländade byggnaden, men dock ss. ett underlag

för denna byggnad, en underbyggnad — oixia

v. 20. På denna ftsp. finnas 2:ne inskrifter, in-

segel o<ppayids<;, den ena a parte Dei: HERren

känner (bevarar) dem som äro hans — detta till

tröst för de trogna emot irrlärarnes förstörande

verksamhet — den andra a parte hominum: livar

och en som nämner Christi namn ss. sin HERres

(hvarje Christen) afhålle sig från orättfärdighet —
detta en uppmaning till de trogna att afhålla sig

från ett syndigt lefverne]; plur. oc ä. scil. Åi&oc

Hebr. 11: 10, Apoc. 21: 14. 19 grundmurar, -va-

lar, -fästen. — b) to #. Lc. 6: 48. 49, 14: 29

grundval, grund; trop. 1 Tim. 6: 19, Hebr. 6: 1

de första grunderna (i läran), som bestå p.STa-

voiac; i bättring o. s. v.

f dspsXuko, (oaa; copat (fgde) lägga grund, grunda

ti sm ti Mt. 7: 25, (Lc. 6: 48), Hebr. 1: 10;

trop. grunda, rota sv tivi Eph. 3: 18, tivc Col.

1: 23, göra orubblig 1 Petr. 5: 10 (så att ingen

kan rubba 1. rycka eder från stället).

f ösodidaxToz, ov (9s(K, didaxToz) lärd af Gud

1 Thess. 4: 9.
*

tisoÅbyog, oo, b (0SOC, Åöyoq) som talar 1. lärer om

Gudomen 1. gudomliga ting, äfven lärd i gudom-

liga ting, theolog; så kallas i några manuscripter

Joh. i öfverskriften till Apoc, med anledning af

Joh. 1: 1, jfr Apoc. 1: 2.
'

bsopaysa) (följ.) strida med Gud; t. r. Act. 23: 9.

3sopdyo<z, ov (Osbc, päyopai) stridande med 1. mot

Gud Act. 5: 39.
*

})sbnvsoo-TO<;, ov (följ., nvéco) af Gud inblåst 1. in-

gifven, näffa ypaiprj §sårtv. x. t. Å. 2 Tim. 3; 16

hvarje af Gud ingifven skrift (jfr 2 Petr. 1: 21)

är också nyttig till undervisning (i det den för-

18
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ökar vår kunskap), till öfverbevisning (i det den

öfvertygar oss om våra synder och tuktar oss för

dem), till tillrättavisning (i det den verkar i oss

beslut till bättring), till uppfostran i rättskaf-

feushet (i det den befrämjar utvecklingen af vårt

christliga lif).

Oeös. <>o, b. r
t
, voc. 0sé Mt. 27: 46 (enligt som-

liga af tteäattat, emedan Gud ser allt; enligt an-

dra besl. med Zeåc, Auk af £äco, ss. den allena

le/vande) Deus, Gud, med och utan artikel, den

sanna lefvande Guden Mt. 1: 23 scepissime, äfven

den menniskoblifne Joh. 1: 1 al.; om afgudar, i

synn. i plur., Act. 7: 40. 43 al.; med tteot Joh.

10: 34. 35 menas konungar och överhetspersoner

(Ps. 82: 1. 6 om tyranniska domare. — Konun-

gar och öfverlietspersoner ansågos neml., enligt

den theocratiska idéen, ss. Guds ställföreträdare

på jorden — jfr ock Exod. 21: 6, 22: 8. 28,

der prestema ss. Guds representanter så beteck-

nas; äfven Moses kallas så Exod. 4: 16, 7: 1);

Hsoi 1 Cor. 8: 5 i förening med xöptot under-

ordnade gudoms väsenden (jfr Deuter. 10: 17, Ps.

136: 2. 3 —- härmed menas Englarne) »ty äfven

om verkligen så kallade gudar äro till (hedendo-

raen tänkte sig himmel och jord uppfyllda med

gudomligheter — Paulus medgifver icke sådana

såkallade gudars tillvaro, han antager blott det

fallet, att de verkligen äro till), i överensstäm-

melse dermed att ju förhanden äro gudar i mängd

och herrar i mängd (se ofvan), så hafva åtmin-

stone vi blott en enda Gud, Fadren o. s. v.»;

b ö-. roa aic&WK Tooxoo 2 Cor. 4: 4 denna verl-

dens gud d. ä. djefvulen; r] #e»c Act. 19: 37

gudinnan (Artemis). —- Bland doxologier är Kom.

11: 36 ganska märklig för de 3:ne praepos., hvar-

igenom Guds egenskaper uttryckas: é$ aurou (från

Honom såsom skapare, ur Hans skaparehand), dt'

arjrou (genom Hans bibehållande kraft, Hans för-

syn), £«c aözov (till Honom ss. mål, emedan allt

tjenar till Hans ändamål); några vilja här finna

en anspelning på Treenigheten.

Dsooéjisia, «c, "fj (följ.) gudsdyrkan 1. -fruktan, gud-

aktighet, fromhet 1 Tim. 2: 10.
'

fteoosfiv/z, é<r (0s<k< aéftoptat) gudadyrkande, gud-

fruktig Joh. 9: 31.
'

hs.oax')yij<;, é? (0£<k, ffruyéeo styggas vid, hata)

vederstygglig för Gud, gudahatad Rom. 1: 30;

någon activ bemärkelse »som hatar Gud» har in-

sen auctoritet för sia;.

ttsör/jz, rjros, rj (förhåller sig till 0s<k, som Seco-

ty/z till t/swc) deitas, gudavarande, gudoms-

väsende Col. 2: 9.

Qs/icpdos. ou, b (0s6z, (ftÄot;) Theophilus, en Chri-

sten, till hvilken Lucas dedicerade sina båda ar-

beten, Evangelium och Apostlagerningarne. Man

känner ingenting bestämdt om hans stånd och

fädernesland; allmännaste meningen är likväl, att\

han varit en förnäm (xpariotoe) llomare (eller åt-

minstone Italienare); fkmr Lc. 1: 3, Act. 1: 1.

tiepansia, as,
:
q (följ.) l:o) skötsel, vård, läkedom

Lc. 9: 11, Apoc. 22: 2, äfven (fastän ej i N. T.)

tjenst, tjenstebevisning. — 2:o) betjening, tjenste-

folk Lc. 12: 42, äfn t. r. Mt. 24: 45 (der Tisch.

har owETsias, Cod. Sin. olxias).

Öspa~£'j(o, £>j<tcu, £'jaa-, vjpai, eåthqv (följ.) hylla

om, omhulda, sköta, vårda, tjena, bota, hela Ttvd

1. rt Mt. 4: 23 so?pe, men äfven riva u-ö rivö?

Lc. 7: 21 liksom befria ngn ifrån ngt; pass. bo-

tas ö.Tiö tivos Lc. 8: 2, men äfven betjenas Act.

17: 25 (neml. genom offer och gåfvor).

#epd~cöv, ovxos, b (sannol. af ttépco värma, foveo)

den som hyllar om, omhuldar, vårdar någon —
vårdare, hjelpare, tjenare Hebr. 3: 5.

&eptCa), taa; toihjv (ftépos) skörda, uppskära, in-

berga Mt. 6: 26, Lc. 12: 24, o\ frepiaavres Jac.

5: 4 = ilsptozai skördemännen; äfven trop. Joh.

4: 36, Gal. 6. 8 (conf. Cic. de Oratore 2: 65

ut sementem feceris. ita metes) al.

ttepiapoz, ou, b (fgde) l:o) skördande, skörd Joh.

4: 35 (på sednare stället); metaphor. skördefält,

»säd» Mt. 9: 37. 38, Lc. 10: 2, Apoc. 14: 15. —
2:o) skördetid Joh. 4: 35 (på förra stället —
skördetiden inföll i medlet af månaden Nisan,

alltså i April — se vidare koptijj); metaph. Mt.

13: 30, Mc. 4: 29.

äspiarrji;, ou, b (se fgde) skördenian, metaphor. Mt.

13: 30. 39.

dsppaivco (se följ.) värma; i N. T. med. värma sig

Mc. 14: 54. 67 al.

&éppvq, rjz, Y] (tieptws varm, af följ.) värme, hetta

Act. 28: 3.
*

ttipoz, sr;c. ~<> (ftépco värma — sällsynt —
;

ttépo-

uai blifva varm, het) värme, hetta, den varma 1.

heta tiden, sommartid, sommar (se bzojpa) Mt.

24: 32 al.

0saaa/,o^ixstK, écos. b (följ.) från Thessaloniea, in-

vånare i Thessaloniea. Thessaloniecns 1. -Tiicer Act.

20: 4 al.
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OtooaXovixT], 57c, v) Thessalonica, fordom Therme, vid

nordöstra spetsen af Thermaiska viken, på Romar-

nes tid hufvudstad i 2:dra districtet af provinsen

Macedonien och derföre säte för en Rom. praetor.

Det skall hafva blifvit uppbygdt af Cassander,

Autipaters son, i stället för det gamla Therme,

eller åtminstone blifvit derifrån och från närlig-

gande städer befolkadt, och hafva fått sitt namn

af hans gemål Thessalonice; andra mena, att Phi-

lippus så kallade staden efter sin seger öfver Thes-

salierna (deaadkiov vixrj). Under Romarne växte

den upp till en mycket stor, folkrik och blom-

strande stad, hvilken hade tillnamnet libera och

hos sednare författare Metropolis. Judar hade der

satt sig ner och byggt en synagoga. I denna pre-

dikade Paulus på sin 2:dra missionsresa och lade

jemte Silas grund till en christen församling, som

mest bestod af hedningar och proselyter. Han

blef derifrån fördrifven genom Judarne och dit-

sände sedermera Timotheus från Athen, hvilkens

underrättelser förmådde honom att skrifva l:sta

Brefvet till Thess. (52 1. 53) ifrån Corinth, hvarpå

det 2:dra snart följde (53 1. 54). Nu heter staden

Saloniki och är en mycket betydande handelsplats

med 70,000 invånare; fkmr Act. 17: 1 al.

&sodäz, «, b Thendas, en Judisk folkuppviglare 1.

upprorsstiftare, hkn Gamaliel nämner i sitt tal

inför Synedrium (Act. 5: 36) ss. hafvande lefvat

före hans tid; torde böra skiljas från den Jose-

phus omtalar Antt. 20: 5. 1, enär den förre lefde

under Tiberius, den sednare under Claudius. Dock

anse somliga dem för samma person, och uppgif-

ten af Gamaliel ss. minnesfel. Enligt Josephus

hade insurgenthöfdingen Theudas under procura-

torn Cuspius Fädus utgifvit sig för en prophet

och dragit till sig många anhängare; men Fädus

lät genom sitt rytteri öfverfalla de upproriske, hka

dels nedergjordes, dels togos till fånga och Theu-

das sjelf blef halshuggen.
*

i}ecopé<o, rjoa (decopiK i profangrek. åskådare vid

de offentliga spelen och festerna, i synn. å en

stats vägnar, deputerad; så ftetopia festlig be-

skickning 1. deputation af ftednpai) vara åskådare

vid fester; deraf i N. T. l:o) åskåda, betrakta,

se, bese Mt. 27: 55 al.; få se, varseblifva, märka

ined oti ss. Mc. 16: 4 al., äfven accus. partic.

(liksom bpdco) Act. 17: 16 al. ; förstå, inse, be-

gripa Joh. 4: 19 al., finna Act. 21: 20 al., er-

fara Joh. 8: 51 (se ådvmog). — 2:o) andligt
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åskåda, taga i betraktande, öfverväga, besinna

Hebr. 7: 4.

åewpéa, az, q (fgde) beskådande, åskådande i synn.

af högtidliga spel 1. skådespel, skådespelet sjelft;

i allmht hvarje uppträde 1. tilldragelse, s. vacker

uppseende Lc. 23: 48.

ttrjxr], 7js, i] (Tithjpi) förvaringsrum att insätta ngt

uti, fodral, låda, skida Joh. 18: 11.

ftrjM&o, aaa (ftyÅrj se följ.) lactare. dia l:o) gifva

di (om modren) Mt. 24: 19 a/. — 2:o) dia (om

barnet) Mt. 21: 16, Lc. 11: 27.

$7jÄ>Js;, sca, o (örjÅT] vårta, bröst af Udto dia, nära)

närande 1, försedd med bröst, qvinnlig )( dpprjV;

to scil. yévoq Mc. 10: 6 al. qvinnkön, qvinua

;

femin. Rom. 1: 26. 27 idern.

ftrjpa. «c, 'fj ($f]p, se ihjpiov) jagt, fångst metaph.

Rom. 11: 9 (jagtnät?).
*

ihjpeåio, zoaa (fgde) — det i profangrek. vanligare

frqpd.oj jaga, uppjaga, fånga, uppfånga, uppsnappa

metaph. Lc. 11: 54.

dtYjpmuaytéd), 7]oo. (följ., pdyopai) strida, med vild-

djur 1 Cor. 15: 32; då härom ingenting nämnes

hvarken i Apostlagärningarna eller annorstädes, så

måste ordet tagas bildlikt om den kamp Apostlen

i Ephesus kämpade mot vilda Jud. motståndare.
*

dijpiou, oo, to (till formen diminutiv, af, men till

bemärkelsen — iM]p djur, med seolisk-dorisk aspi-

ration
(f'/jp

fera) vilddjur, djur Mc. 1: 13 al.,

Jac. 3: 7 synes betyda djur som gå på marken,

fyrfotadjur, b1, r^? Apoc. 6: 8 markens djur,

rofdjur (ss. hyenor och schakaler i Österlandet),

to #. éx r^c ftaXdooric; (= tv)c åftoaooo) Apoc.

13: 1 (bilden tagen ur Dan. 7: 3 ff.) verkar ge-

nom list och våld, dÅÅo b1
, éx riyc pjs Apoc.

13: 11 verkar genom falsk lära; transl. om mskr

xaxå #. Tit. 1: 12 vilddjur (se Kp-fjc;).

flrjcrauplCio, iaa; tapai (följ.) hopa, samla dyjoao-

pouq Mt. 6: 19. 20 skatter, mvi Lc. 12: 21, 2

Cor. 12: 14, lägga i en hög vi 1 Cor. 16: 2 (se

suodoto), samla 1. spara ihop, samla in (i ladorna)

Jac. 5: 3, metaphor. nvc ti Rom. 2: 5; spara, be-

spara 2 Petr. 3: 7 (ss. en skatt, som förvaras till

en viss tid).

ttyo-aoprk, oo, b (ri§r)pi) l:o) förvaringsrum, för-

rådshus Mt. 13: 52, skattkammare, kista, skrin

Mt. 2: 11; trop. kallas hjertat förrådshus, skatt-

kammare, »fatabur» Mt. 12: 35, Lc. 6: 45. —
2:0) det förvarade, förråd, skatt Mt. 6: 19 al,

metaphor. (om allt dyrbart) Mt. 6: 20, 2 Cor.
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4: 7, év o) — åitéxpo<pot Col. 2: 3 uti

hvilken (poazTjpiq)) innehållas alla för-

borgade skatter (förborgade äro neral. skatterna

för livar och en, som icke hunnit e?c htiyvmaiv

ZOO fJ-UOTTjplou).

diyydvw, eDiyov beröra, vidröra, komina vid zi\h'k

Hebr. 11: 28, 12: 20; fi7) tyy Myr^

Col. 2: 21 innehålla ett slags climax: »icke fatta uti

och icke smaka, icke en gång röra vid skall du!»

MÅifio); zéd-kppai (besl. med zpiftaj gnida, nöta)

trycka, pressa, klämma, tränga Mc. 3: 9, metaph.

ängsla, trycka, förtrycka 2 Cor. 1: 6 al., prces.

part. pass. betryckt 2 Cor. 4: 8 al.; p. p. p.

sammantryckt, hopträngd, trång, smal Mt. 7: 14.

£o>C, ?] (fgde) eg. tryckning; deraf metaphor.

betryck, trångmål, vedermöda Mt. 13: 21 al.,

äfven förföljelse Act. 11: 19; plur. vedermödor,

lidanden Act. 7: 10 al, al #. zob Xoo Col. 1:

24 (se åvzavankrjptko).

i%7]oxa>, zé&vrjxa (stam &d.V(o per metathesiri) dö

Mt. 2: 20 al., äfven i andlig mening 1 Tim. 5: 6;

b te#v7]xws den döde, lik Lc. 7: 12.

tivrjzös, i), öv, adj. vble (af fgde) dödlig (under-

kastad nödvändigheten att dö) Rom. 6: 12 al.

f ftopuftd^o) = följ.
[|

zop^d.Qrj Lc. 10: 41.
*

SopujSéco, i]oa> (följ.) larma, genom larm störa, för-

virra, bringa i uppror zrju ztöhv Act. 17: 5; med.

larma sins emellan, sorla Mt. 9: 23, Mc. 5: 39;

pass. störas, vara bestört, orolig Act. 20: 10.

&6pofto$, oo, zo (besl. med §poo<; per metathesin,

se ftpoéco) larm, buller, sorl Mt. 27: 24 al.

;

oro, villervalla, tumult, upplopp Mt. 26: 5, Mc.

14: 2, Act. 20: 1.

§paoa>; zé&paoapai (besl. med Sponzco, se zpofr);

äfven med zpöco, zeipco) sönderbryta, -krossa,

-slita; p. p. p. metaphor. förkrossad, ångerfull Lc.

4: 18.
'

&pép.p.a, azos. zo {zpécpco) som näres 1. uppfödes,

fosterbarn; äfven afföda, yngel; i N. T. om djur,

som påläggas till afvel, boskap, hjord Joh. 4: 12.
*

flprjvéco, 'tjata, rjoa (följ.) gråta, qvida, klaga, jemra

sig Joh. 16: 20, uppstämma sorgesånger zivi för

ngn Mt. 11: 17, Lc. 7: 32; zivd Lc. 23: 27

gråta öfver, begråta, beklaga ngn (egentl. gråta

med afs. på ngn).

&p'?jvo<:, ol>, o (stam $pé(ö, beslägtadt med ftpéopai

larma, skria) skri, klagan, gråt Mt. 2: 18.
*

ftprjaxeia, «c, i) (ttprjoxeoa) iakttaga religiösa bruk,

förrätta religiösa handlingar, dyrka, tillbedja Oeöv,

(Judzetpa

af följ.) religiöst bruk, gudstjenst (yttre guds-

fruktan 1. -dyrkan) Act. 26: 5, Jac. 1: 26. 27;

zcov uyyéÅcov Col. 2: 18 engladyrkan 1. -tjenst

(så att de satte englarne öfver Christus).

UpTjoxos, ov (somliga härleda ordet af 9p%$ = 0pä£
Thraker, emedan de i mysterierna invigda Thraki-

ska qvinnorna skola varit särdeles begifna på re-

ligiöst svärmeri, hvadan Theognost skrifver #pfj-

axoq; andra af {tpéco = zpéco darra af helig

fruktan; andra af ftpéopac — #poéa> frammumla

vidskepliga böneformler) religiös, som tjenar Gud,

Guds tjenare Jac. 1: 26.

Sptapfteuaj. zoaa. (ftpiapftos hos Grekerna hymn till

Bacchos, besl. med diftöpapftot; sång och tillnamn

till Bacchos — d\<; ftöpav ftiou —• för hans dubbla

födelse; triumphus, triumph) triumphare, tri-

umphera zivd 2 Cor. 2: 14 öfver ngn (d. ä. Gud

tillintetgör våra sorger och lidanden, och i afse-

ende på dem framställer oss ss. öfvervunna, liks.

en triumphator sina fiender) adzobs iv auzq> Col.

2: 15 »i det han (Gud) triumpherade öfver dem

(de dämoniska makterna) förmedelst den (neml.

utplånade och på korset fastnaglade handskriften)».

$pt$, zpt%6<:, r) hår, hufvudhår (menniskors) Mt. 5:

36 al.; djurs hår Mt. 3: 4, Mc. 1: 6.

9poéa> {ftpnos, 6 skri, larm, buller af dpéopat, se

dpTjvos) larma, stoja, skria; i N. T. skrämma,

förskräcka, pass. förskräckas, frukta, låta skrämma

1. förskräcka sig Mt. 24: 6 al.

&popj3oz, ou, o (zpé<pa>, zézpocpa) eg. tjock massa,

klump, i synn. af stelnadt blod, stor droppe Lc.

22: 44.
"

öpovo^, oo, o 0pda>. ftprjoaoftai sitta; besl. med

$pdvo<; bänk och tiprjvos pall) eg. upphöjdt säte,

stol, arm- 1. länstol, thron med pall 1. fotsteg

under, thron Mt. 5: 34 al.; meton. konungarike,

-makt, -välde Lc. 1: 32 al.; 6 &povoz zf^ yd-

pizos Hebr. 4: 16 Nådens (= Guds) thron (har

blifvit för oss en nådathron genom Christi förso-

ning, förmedelst hkn vi stå uti en nära och in-

nerlig förening med Gud och kunna af Honom

vänta, hos Honom hämta mod och kraft i våra

strider), b &p. zob aazavd Apoc. 2: 13 satans

thron 1. säte, rike (se Hépyapoq); oi åp. Col.

1: 16 utmärker en afdelning af englarne 1. engla-

höfdingarne.

Qodzstpa, cov. zd Thyatira, hette förut Pelopia och

Euippia, stad i Lydien vid floden Lycus emellan

Pergamus och Sarcies; var en Macedonisk coloni



och särdeles utmärkt för sina purpurfärgerier, med

hvilkas fabrikater invånarne drefvo en vidsträckt

handel Act. 16: 14; här fanns också en christen

församling, i hkn till en del hedniska seder in-

smugit sig. Apoc. 1: 11, 2: 18. 24.

ftuyd.Trjp, épos sync. zp<K o. s. v. Eng. daughter,

Tyska Tochter, Göth. dauther, Svenska dotter Mt.

9: 18 scepe; i vocat. i oegentlig mening vid äldre

personers tilltal till yngre qvinnspersoner: min

dotter! Mt. 9: 22 al.; ftuyarépsz ^lepnuaaAqp

Jerusalems döttrar (= Hierosolymitanskor), äfven

metonym. s
fj ftoydrrjp Sicov Mt. 21: 5, Joh. 12:

15 = p
1 ^"!"!? Sions dotter d. ä. staden sjelf

personificerad, se Hicov; afkomling ss. 'Aapcov

Lc. 1: 5, 'Aftpadp Lc. 13: 16 = en Abra-

hamitiska.

ttuydzptov, ou, zo diminut. (af fgde) liten dotter Mc.

5: 23, 7: 25.

§ueXXa, 7]s, v) (ftuw) storm, stormvind, orkan Hebr.

12: 18.
*

#iwoc, t}, ov 0uca ett välluktande Afrikanskt träd,

citrus, citronträd — besl. med thus, ftuco) af

citronträd, §. £uÅov Apoc. 18: 12 citronträ.
*

åupiapa, axos, ro (ftupidco) eg. det rökta, rökelse,

rökverk 1. -offer Lc. 1: 10. 11 (under rökelse-

timmen, 2 gånger om dagen morgon och afton,

var folket i Judarnes förgård sysselsatt med stilla

bön); fkmr äfven Apoc. 5: 8 al.

&U[uazr]piov, ou, zo (följ.) rökelsekärl 1. -kar Hebr.

9: 4 (emedan det gyllene rökelsekaret endast bru-

kades i det aldraheligaste, hänföres det ock dit

1. c.; annars stod rökoffersaltaret i det heliga, ss.

en bild af de troendes uppstigande böner jfr Lc.

1: 9—11, Apoc. 5: 8).
*

ttuptda), aaa 0U(ia offer af i%co) röka, upptända

rökelse, rökverk 1. -offer Lc. 1: 9.
*

i%[xopa)réco (följ., pdyopat) eg. strida 1. föra krig

med förbittring, vara krigiskt 1. fiendtligt sinnad,

vara förtörnad, vredgas ztvt Act. 12: 20.
*

ftuptk, ou, o (&6ct)) livarje uppbrusande 1. häftig

sinnesrörelse, (uppbrusande) vrede, hetta Lc. 4:

28 al. der nozrjpiov (Guds vredeskalk) bifogas,

affekt, ovilja; plur. irse, häftigheter, vredesutbrott

2 Cor. 12: 20, Gal. 5: 20.

&L>p.6a); (ottrjv (fgde) göra vred; pass. blifva vred,

vredgas Mt. 2: 16.
*

#6pa, «c, r) die Thure, dörr (så väl till ett enskildt

rum, som till hela huset — annars skiljes &upa
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vanligen från Ttöktj som är större) port, ingång

Mt. 6: 6 al, zd npb<; vqv ?>. Mc. 2: 2 (se yco-

péco); metaphor. öppning, tillträde, tillfälle Act.

14: 27 al. (se åvoiyco), ävecpypévr] Apoc. 3: 8

en öppnad dörr d. ä. fri, obehindrad verksamhet

för Guds rike, Apoc. 4: 1 »en dörr vardt upp-

låten i himlen» (himlen liknas vid templets för-

gårdar och pelargångar); t) 8-. zwv Ttpofidxtov Joh.

10: 7 dörren som leder till fåren (så kallar Fräl-

saren sig sjelf, emedan alla lärare i församlingen

skola genom honom dertill göras skickliga och

förordnas).

&upeoz, ou, o (fgde) l.-o) dörrsten (sten som tjenar

till dörr); 2:o) dörrsköld, en stor aflång (oval 1.

fyrkantig) sköld, scutum Eph. 6: 16; anm. man

åtskiljer 4 slags sköldar a) daitk rundsköld (se

dayrk); b) ftupstk dörrsköld; c) yéfipov (af elpco

fläta) korgsköld — af flätade vidjor öfverdragna

med oberedda oxhudar; d) néÅzrj (af izdXkco svän-

ga) svängsköld — var lättast och hade merändels

formen af ett murgrönsblad.

ftopk, idos, v] diminut. (af ftupa) liten dörr 1. öpp-

ning, fönsteröppning, fönster 2 Cor. 11: 33, äfn

fönsterkarm Act. 20: 9.

ftupcopos, ou, o, /]
(dupa och wpa vakt, uppsigt 1.

oupos väktare, uppsyningsman af bpdco) dörrvak-

tare, -vakterska Mc. 13: 34 al.

d-uoia, ac, 7] (36(0) offerhandling, offring, offerdjur,

offer Mt. 9: 13 saype; offren voro l:o) blodiga,

iluoiai Cil^l; 2:o) oblodiga, nposfopai niHJtt;

de blodiga voro a) Brännoffer bkåxauazov 1. bXo-

xauzwp.a Mc. 12: 33 al, D^J?; b) Tack- 1. slagt-

offer yapiazrjpiov (ordet fkmr ej i N. T., men

oydyiov Act. 7: 42 och duato. t. ex. Eph. 5: 2 al.

är detsamma), !"DT; c) Syndoffer ro nepl åpap-

r/ac Hebr. 10: 6. 8, 1. dpapzmv Hebr. 5: 3,

fiNtSri; d) Skuldoffer ro unkp dyvocax (fkmr ej

i N. T.), Eti>5<; de oblodiga voro a) Spisoffer

TZposyopd. (se ordet), i~in3)? och b) Dricksoffer

aizovdr) (se anévda>), T|DJ. — #. Ccoaa Rom.

12: 1 (se Zd.oi), #• alvéaeax; Hebr. 13: 15 (se

euveaif), ä. riyc ncazeax: Phil. 2: 17 (se Xeczoup-

fia) ; de christnas ftuoiai kallas 1 Petr. 2: 5 ttvsu-

pazixac ( )( djursoffer) emedan de, härstammande

från izveupa, bära uti sig dess natur och väsende

(de bestå uti att offra oss sjelfva — själ och

kropp — till HERrans tjenst medelst böner, tack

och lof, allmosor o. s. v.).
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9l)maorfiprtav, o'j. zo 0'jaiu.Zo) offra, af fgde) offer-

ställe, offerbord, altare Mt. 5: 23 al., xaz k^öjrhv

brännoffersaltaret framför templet Mt. 23: 35 al.,

som låg ett stycke från templet på presteraas för-

gård [se hpov 3:o)] och var vid det Salomonska

templet 20 alnar långt och bredt och 10 alnar

högt, af kopparplåtar; #. zou ftufaéfiaros Lc. 1:

11 rökoffersaltaret, som stod i det heliga, var 1

aln långt och bredt och 2 alnar högt, af ceder,

öfverdraget ined guld: ypuaoov i det himmel-

ska templet Apoc. 8: 3. 5, 9: 13. — M^opcsv fro-

maaxrjpinv Åazpsuovzst; Hebr. 13: 10 vi

hafva ett altare, från hkt de icke ega = hafva

rättighet att äta, som förrätta gudstjensten i stifts-

hyddan (meningen är : vårt — de christnas — altare

är Christi kors; Hans på detsamma offrade kött är

syndoffret, hkt de icke hafva rättighet att åtnjuta,

som ännu qvarstå vid den Judiska gudstjensten).

t%co, zd-uoa; zéftvp.at, ézuä-yy (samstam. med #éco,

aeöoj och utmärker hvarje häftig rörelse) rasa,

storma, brusa, spraka (om offerlågan), offra 1 Cor.

10: 20, äfven slagta ett offerdjur Act. 14: 13. 18,

påskalamm Mc. 14: 12, Lc. 22: 7, 1 Cor. 5: 7,

slagta i allmht Mt. 22: 4 al. ; döda, mörda Joh.

10: 10.

Biopä<;, u. ö (PlKfl — af CN'P vara dubbel —
did>)p.o~ tvilling) Thomas, Apostel, troligen från

Galilsea; hans klentrogenhet och tvifvelsjuka känna

vi af Evangeliska historien. Traditionen låter ho-

nom predika christendomen i Parthien och få sin

graf i Edessa. Syriska christna i Ostindien kalla

sig Thomaschristna och antaga Th. ss. stiftare af

deras kyrka; fkmr Mt. 10: 3 al.

ätopas, axog, 6 thorax, pansar, harnesk Apoc.

9: 9- 17: var vanligen af metall och gick från

halsen till veka lifvet, der gördeln ^dxvTt) tog vid;

kallades dcnÅous ss. bestående af 2 urhålkade

kopparplåtar yuaÅa, hka vid sidorna sammanhäf-

tades med spännen 1. snören dyéis och hette r
t
pi-

yuaXa halfpansar, ett för bröstet och ett för ryg-

gen — understundom saknades det sednare, ty

bröstets 1. hjertats betäckning var hufvudsaken,

hvarföre man kallade harnesket xap<ho(fUAa$. —
metaplior. o fr. riyc otxcunouvTjZ Eph. 6: 14 lef-

nadsrättfärdighetens = helgelsens harnesk (då man

genom tron rättfärdiggjord är afdöd synden och

lefver det nya lifvet i Christo), mozsa)^ xat

åyänYjs 1 Thess. 5: 8 (hka förvara den christnes

hjerta mot det ondas 1, den ondes inverkningar

ss. pansaret skyddar krigarens bröst).

I.

'Metpos, ou, o (T1 han skall lysa) Jairus, en an-

nars obekant synagogföreståndare i Capernaum,

hkns döda dotter JEsus återkallade till lifvet Mc.

o: 22, Lc. 8: 41.

faxojfi, ö indecl. (2pJP han skall hålla i hälen,

vara listig, bakslug) Jacob l:o) Isacs yngre tvil-

lingsson, Israeliternas berömda stamfader Mt. 1: 2

al., står äfven för hans efterkommande Rom. 11:

26; se om Jacob Qenesis. — 2:o) Matthans son,

fader till Joseph, Marias man Mt. 1: 15. 16.

'läxoftos, o'j, o (se fgde) Jacobus l:o) den äldre,

Zebedaei och Salomes son, Apostel och äldre bro-

der till Johannes, blef halshuggen i Jerusalem på

Herodes' Agrippas La befallning omkring 44 e.

Chr.; fkmr Mt. 4: 21 siepe. — 2:o) den yngre

(o fjuxpåc), son af Alphaeus och Maria, syster till

JEsu inoder (se dock Mapta), Apostel och syskon-

barn med Frälsaren. Han skall hafva predikat

först i S.V. Pahestina, sedan i JEgypten och slut-

ligen blifvit korsfästad i nedra .^Egypten Mt. 10:

3 al. — 3:o) HERrans broder, ö åås?,<fbs zo rj

Kupiou Gal. 1: 19 al. Denne Jacobus, med till-

namnet <> åcxaco;, som onekligen måste skiljas

från de begge förenämnde (se udsXcös), var ett

slags erkebiskop i Jerusalem och räknades jemte

Johannes och Petrus till pelarne i församlingen

(ozökot zyjs sxx/Tjalac;). Han har skrifvit det un-

der hans namn bekanta cireulärbrefvet, hvars sed-

ligt stränga grundsatser väsendtligt öfverensstäm-

ma med det som kyrkofäderna berätta om »Jaco-

bus' den rättvises» vandel. Ofverstepresten Ana-

nus skall under den tid, som förflöt ifrån Festi

afresa från Jinheen och den nye procuratorn Al-

bini ankomst, hafva låtit stena honom.



lapa, oxoz, to (Idnpai) eg. det läkta, botade, läke-

1. botemedel, botande, helbregdagörande (utan na-

turliga läkemedel, ss. ett ydptapd) yapiapava

lapartov 1 Cor. 12: 9. 28. 30 gåfvor som med-

föra botande, läkedomsgåfvor.

'/apftpijz, ou, b (ett ^Egyptiskt ord — andra läsa

Mapftprjs) Jambres. Han och Jannes voro 2:ne

iEgypt. Magier, likas namn dock icke förekomma

Exod. 7: 11 ff., utan Aposteln Paulus (2 Tim.

3: 8) bar troligen hämtat dem ifrån Jud. tradi-

tionen, från hkn de äfven öfvergått i de Talmudi-

ska och andra Jud. skrifter. De skola, enligt tra-

ditionen, varit söner af Bileam och i början Moses'

lärare, men sedermera hans hufvudmotståndare och

slutligen tillika med iEgypt. hären omkommit i

Röda hafvet.

Vawd 1. 'Iavvai, b indecl. (trol. = JJnifll Jehova

skänker 1. är nådig) Janna, Malchi fader i slägt-

registret Lc. 3: 24.

'Iavvrjs, ou, b Jannes, se 'lapjSp^s.

Mouai, XaadprjV; iaftyaopat, lapat, IdSijv (besläg-

tadt med latuco af äeu, d.rjpi blåsa) depon. medium

blåsa på, värma, hylla om, foveo, hela, läka Lc.

5: 17 al., trop. Mt. 13: 15 al. ; — pass. blifva

läkt, botad, återvinna helsan Mt. 8: 8 al., åno

rtvos Mc. 5: 29, Lc. 6: 17 (liks. blifva befriad

ifrån ngt ondt, se ftsparrsuco), trop. 1 Petr. 2: 24.

Wapéd, b indecl. ("i T?, nedstigande) Jared, Enochs

fader Lc. 3: 37.
*

ta.ais, eaxr. i] (laopat) läkande, helande, helning Lc.

13: 32, Act. 4: 22. 30.

caams, tåoz, 7j Jaspis, en ädelsten åf åtskilliga fär-

ger ss. himmelsblå, grön, purpur — trol. menas

den sednare Apoc. 4: 3 (der han fkmr i förening

med odpåtos), fkmr äfven Apoc. 21: 11. 18. 19.

'/d.acov, ovos, b (plägar deriveras af tdop.at) Jason,

en christen i Thessalonica, hos hkn Paulus bodde

på sin andra missionsresa Act. 17: 5 ff. ; kan-

hända densamme, som omtalas Eom. 16: 21.

Enligt traditionen skall han hafva blifvit biskop

i Tarsus.

larpoz, ou, b (ld.op.at) läkare Mt. 9: 12 al.; ordspr.

tarpé, ftepdnsuaov aewjrbv Lc. 4: 23 läkare! läk

dig sjelf, vill säga ersätt du sjelf genom arjpzia

hvad dig här felas i prophetiskt anseende, visa

att du är den du gifver dig ut för att vara.

tås 1. tås, adv. (egentl. imperat. af ståov) se! si!

si der! (åscxrixaxr) Mt. 25: 20 al., äfn vid plur.
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Mc. 3: 34 al.; betänk väl! akta dig! ss. Joh.

5: 14 o. s. v.

låsa, «c, f] (tåstu) den yttre företeelsen af en sak,

sättet huru ngt visar sig i det yttre, yttre gestalt,

utseende Mt. 28: 3.
'

tåtos, a, ou privus l:o) enskild ( )( årjp.bmos, äfn

xotvoc) xar Idiav. scil. båov Mt. 14: 13 al., äfn

låta scil. bå<p 1 Cor. 12: 11 på enskild väg, en-

skildt, för sig sjelf, allena, särskildt; särskild, sär-

skildt bestämd för ngt ss. Iå. xatpw Gal. 6: 9

vid den (för skörden) särskildt bestämda tidpunk-

ten (d. v. s. vid Frälsarens Tro.pnuaia), xatpots

Idiots 1 Tim. 2: 6 al. — 2:o) egen, egendomlig,

icke tillhörande någon annan ( )( åXlörptos) —
pronom. poss., min egen, din egen o. s. v., t. ex.

r) 18. TtåÅnr Mt. 9: 1 sin egen stad (Frälsarens -

—

neml. Capernaum), Lc. 2: 3 (hvarifrån de här-

stammade); ot Idiot sina egna (som stå med en

annan i nära gemenskap, ss. lärjungarne till Fräl-

saren) Joh. 13: 1, jfr 1 Tim. 5: 8; rå låta egen-

dom, hemmet rjÅ&sv seg rå lå. Joh. 1: 11 han

kom till sitt eget d. ä. i verlden, eljest: till sitt

hus, hem, hem till sig ss. Joh. 19: 27 al., npda-

astv ra låta (i profangrek. rå saurou) 1 Thess.

4: 11 sköta sina egna angelägenheter; sltz rov

totcov rov lå. Act. 1: 25 till den honom tillkom-

mande platsen, den behöriga orten d. ä. Gehenna.

låtd>rr]<r, ou, b (fgde) p rivatus, privatman )( of-

fentlig person 1. embetsman, enskild person )(

staten, simpel soldat )( anförare, i gymnastiska

konster oöfvad )( öfvad, okunnig )( kunnig, lek-

man )( theolog 1. prest — alltså får ordet i pro-

fangrek, i allmänhet sin rätta betydelse af den

bifogade 1. underförstådda motsatsen; så äfven i

N. T., men äfven af ställningen bredvid andra

likbetydande ord ss. Act. 4: 13 bredvid uypd.p-

pavos betyder det lekman 1. obildad; 1 Cor. 14:

16. 23 en (christen) som icke är begåfvad med

glossolali, v. 24 som icke kan prophetera, 2 Cor.

11: 6 olärd.

tåou, adv. (egentl. = låou, imperat. af slåoprjv, se

sioou) se, si, si då, si der! egentl. för att rigta

uppmärksamheten på ett föremål Mt. 1: 20 scepe,

i synn. vid anförandet af ställen ur G. T.

' looupaia, ac,
:
i} (hette först "I

13^ "1H Genes. 36:

8, sedan C IX egentl. Esaus tillnamn 2 Reg. 14:

10) Idumcea, var ett bergland sydost om Pale-

stina i grannskapet af Moab, alltså emellan Pa-
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laestina och Arabien ända till ^Elanitiska viken (se

sputtpoz), med flera städer, bland andra Sela. Edo-

miterne voro alltjemt Judarnes fiender och blefvo

väl af David underkufvade, men återvunno under

Joram (890—885) sin sjelfständighet, den de bi-

behöllo ända till deras fullkomliga besegrande 129

f. Chr. genom Johannes Hyrcanus (Josephi Antiqq.

13: 17). De blefvo då tvungna till omskärelse

och införlifvade med Judiska staten. Sedan den

tiden stod Idumaea under en Jud. preefect {qxpa-

zrjyö^). En af dessa, Antipater, erhöll procuratu-

ren öfver Judaeen af llomarue år 47 f. Chr. med

sådan fullmakt, att han, och icke Hyrcanus II,

var landets furste. Dennes son var den bekante

Herodes den store, se ^hlpdnoq^ M 1 ; förekommer

Mc. 3: 8.
*

copcoc;, ä)~oz, ö (= lrlo<:, Tfl, beslägtadt med udcop)

sudor, svett Lc. 22: 44.

'/e&fty/., vj (?2p!>? sannol. af "'N icke ^2] bo, qsi

liou cohabitatio pro c ii i nemo concubuit)

Isebel, dotter af konungen i Sidon Ethbaal, gemål

till konung Achab, införde afgudatjensten i Israel

och förde ett skändligt och lastbart lefverne samt

dog en skymflig död (se 1 Reg. 16: 31 al.). Uti

Apoc. 2: 20 framställes under hennes namn ss.

lärarens hustru en kättersk sekt; och, liks. Achab

och Isebel med hela deras hus blefvo utrotade, så

skulle ock denna afgudiska sekt förstöras.

/spänt/Åts. £ft>c, ?] (ispå. ttoÅcc) Hierapolis, stad i

Phrygia Magna på hvit klippgrund öster om Co-

lossae och norr om Laodicea, berömd för sina

många mineralkällor och en grotta, som gaf ifrån

sig qväfvände ångor, i hkn blott presterna hos

den der dyrkade magna mäter kunde utan fara

ingå. Här bildade sig tidigt en christen försam-

ling Col. 4: 13; se för öfrigt Koloaaai.

ispavsca, aq, rj (isparsvco) prestestånd, prestembete

Lc. 1: 9, Hebr. 7: 5.

ispärsupa, aznq, to (följ.) presterskap äyiav 1 Petr.

2: 5 (gäller egentl. om G. T:s presterskap, men

i en fullkomligare grad om christna församlingen

ss. N. T:s presterskap. I G. T. voro tempel och

presterskap skilda ät ; i N. T. är christna försam-

lingen beggedera på en gång; ty den är den H.

Andes boning och utöfvar ss. sådan den rätta

gudstjenstcn); fto.mlzwv tsp. 1 Petr. 2: 9 ett

konungsligt presterskap, ett presterskap som är

af konungsligt väsende (i det att detsamma icke

blott frambär offer v. 5, utan äfven utöfvar herra-

välde öfver verlden).

'izpaxvHo (kpsvz) vara prest 1. prestinna, förrätta

prestembetet, sköta tempel- 1. gudstjensten Lc.

1: 8. &
c

/epepiaz, ou, 6 (i~P£"V 1. IfVÖTO den Jehova

uppställer 1. upphöjer) Jeremias, den bekante pro-

pheten, son af presten Hilkia, född i Anathoth;

bodde i grannskapet af Jerusalem och blef, ännu

helt ung, kallad till prophetembetet i konung Jo-

sias 13 regeringsår 627 f. Chr., och fortsatte un-

der dennes efterträdare sin prophetiska verksam-

het, tills han af Zedekias blef kastad i fängelse.

Deruti hölls han mer och mindre strängt, till dess

Nebucadnezar befriade honom vid Jerusalems in-

tagande. Jeremias stadnade qvar i Judaeen i Miz-

pa, men blef vid hans landsmäns utvandring till

-(Egypten släpad med till Taphnae; här i JEgyp-

ten synes han hafva dödt, och ännu visar tradi-

tionen hans graf i Cairo; fkmr Mt. 2: 17 al.

Ispsuz, É<wc, o (lepös) |Pö (hos Araberna eg. spå-

man, medlare) prest, som besörjer offren a) hos

hedningarne Act. 14: 13. — b) hos Judarne Mt.

8: 4 scepe; äfven = åpyiepeöz Act. 5: 24 al. —
c) Christus, som så kallas Hebr. 5: 6 (se äfven

jemförelsen emellan Honom och Melchisedek i

synnerhet Hebr. 7: 1—23), 10: 21, der han kal-

las itp. péyac. — d) de christne Apoc. 1: 6 al.

— Anm. I den patriarkaliska tiden var familj-

fadren tillika de sinas prest; men i det till folk

och stat ordnade Israel inrättades en särskild prest-

kast, hkn allena kunde närma sig Jehova och för-

rätta ceremonierna i centralhelgedomen. Dessa

prester måste vara ur Arons familj, utan kropps-

liga lyten och af oklanderligt rykte samt icke

under 20 år. Tretton städer, liggande i Juda,

Simeons och Benjamins stam. alla i närheten af

den heliga staden, voro åt dem anslagna. Om
deras befattning i det inre af templet so zcqus-

pta, i det yttre var det egentl. offerhandlingen,

som ålåg dem.

Izpiy/o. r
f

indecl. pi"P"i ,
>
"~0\ HIVT antingen

af rP~l dofta, lukta för den mängd af törnrosor

och balsamörter s. der fanns, eller af "I 1 mana

för dess halfmänformiga läge — det förra troli-

gare; balsamstaden, kallas Deuteron. 34: 3 "VV

'TtoFlrl palmstaden) grace Unt/irjc. -o5vr»Cj

Jericho, en stad i den fruktbaraste trakten af hela



Pairestina i Benjamins stam, på denna sidan Jor-

dan, 60 stadier (= 1 Sv. mil) derifrån, och 150

(= 2^ Sv. mil) från Jerusalem, till hvilket vägen

gick genom en ödslig och bergig trakt, som var

ett tillhåll för röfvare (Lc. 10 cap.); Jericho var

fruktbart på palmer, törnrosor och balsam, som

derifrån utfördes, hvarföre en öfvertullnär var der

stationerad (Lc. 19: 1); Hebr. 11: 30 häntydes

på dess intagande af Josua (Josua 6: 27); fkmr

äfven Mt. 20: 29 al.

cspoftuTOS, ov (ispoz, ftuco) offrad 1. helgad gudarne

= och
!!
slåco?y»%roc 1 Cor. 10: 19. 28 (Tisch.

Cod. Siti. har ordet på sednare stället).

tepov, ou, to (eg. neutr. af ttpos) det heliga, hel-

gade l:o) offer, offerdjur, vanligen i plur., fkmr

ej i N. T. — 2: o) helgedom, heligt, invigdt ställe

(/copcou), tempel a) hedningars såsom Artemis' i

Ephesus Act. 19: 27. b) Judarnes i Jerusalem

a) hela tempelberget (opoz) 1. Moriah med alla

derå uppförda byggnader, som var 1 stadium långt

och 1 bredt, således 4 i omkrets. /?) enskilda de-

lar deraf, ss. sidobyggnader, förgårdar, y) sjelfva

tempelbyggnaden (vaås). Templet 1) det Salomon-

ska begynte byggas i Salomons 4:de regeringsår

1012 f. Chr. i 2:dra månaden (Siv) och blef fär-

digt i hans 12:te regeringsår 1005 i 8:de måna-

den (Bul), alltså på 7i år. Det var 60 alnar

långt, 20 bredt och 30 högt; af längden belupo

sig 40 alnar på det heliga (äycov, ??'vt!) och 20

på det aldraheligaste (to uyiov tcou åyuov, T 21)

i längd, bredd och höjd, och var detta sednare

följaktligen en fullkomlig kub. Framför denna

byggnad på O. sidan stod ett med dörrar försedt

förhus (npovaoc, C^^) af 20 alnars längd från

S. till N. och 10 alnars bredd från Ö. till V.

med en höjd af 25 alnar. På 3 sidor (S. V. N.)

omgafs tempelhuset af 3 öfver hvaran dra byggda

våningar af rum (Hiy^iJ), hka sinsemellan voro

förenade genom dörrar och bestämda till förråds-

och skattkamrar. Alla 3 våningarnes höjd ut-

gjorde 20 alnar. På det heliga voro ofvanför

dessa kringbyggnader fönsteröppningar på N. och

S. sidorna för att utsläppa offerröken och upp-

friska luften (sjelfva upplysningen skedde neml.

genom lampor); det aldraheligaste kunde icke hal-

va några fönster, enär det icke var högre än kring-

byggnaden (20 alnar). "Väggar och tak i templet

voro panelade med plankor af cederträ, öfverdragna

Molander, Grek. Los. t. N. T.
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med guldbleck, och golfvet af cypress — taket

platt. Det aldraheligaste afstängdes från det he-

liga genom en cedervägg och ingången dit var

genom en dubbeldörr af oljoträ: derinom stod

förbundets ark (se xiftcoTtK)- I det heliga ingick

man genom en dubbeldörr af cypress: der be-

funno sig på hvardera sidan 5 gyllene ljusastakar

och 5 skådebrödsbord — dessutom rökelsealtaret

och 100 guldskålar med vin. Detta tempel lät

Nebucadnezar genom Nebusaradan uppbränna 588

f. Chr., sedan det stått i 417 år. — 2) det Zern-

bahelska. Judarne erhöllo af Cyrus hemlof 536

f. Chr. och fingo tillbaka alla de till Babel bort-

förda tempelkärlen. Ar 534 börjades templets

återuppbyggande under Zerubabel och Josua (se

ZopoftdfteX). Detta tempel stod efter det Salo-

monska i storhet och prakt, ehuru det var äm-

nadt att blifva dubbelt större. — 3) det Herodi-

ska. Den praktälskande konung Herodes den store

företog sig att utvidga och försköna den bofälliga

helgedomen. Början skedde år 16 f. Chr. och

byggnaden invigdes år 8; likväl var då förhuset

icke färdigt — och ännu 64 e. Chr. stod det

under byggnad. Herodes bibehöll det gamla måt-

tet på Salomons tempel till längd och bredd, men

gjorde sitt dubbelt högre.

Till berget Moriah uppgick man på en mängd

trappsteg l:o) till hedningarnes förgård Mt. 21:

12 al. Denna plats fanns ej till i Salomons tid,

utan uppkom först i sednare tider, sedan alla ber-

gets sidor blifvit försedda med murar och fyllning

(endast den östra var det i Salomons tid). Längs

muren, inom hku man koin genom 5 portar (2

på södra och 1 på hvardera af de öfriga sidorna,

af hka den östra porten Susan ]ttMt£> lilja, 1. en-

ligt andra Nicanorsporten - Ttufaj Xejopévr^ copaio.

Act. 3: 2. 10 var hufvudport), gick invändigt en

betäckt gång; platsen var belagd med marmor

och fick endast med blottade fötter beträdas. Här

såldes dufvor och andra djur till offer och här

sutto vexlarena (se Mt. 21: 12 och parall. ställen).

Då man gick planen uppför åt mellersta gården,

träffade man på stenpelare, med inskrifter på gre-

kiska och latin, som förbjödo hvarje utländning

vid lifvets förlust att gå vidare. Sjelfva Judarne

fingo icke gå längre utan efter föregången tvag-

njng och om sabbatsdagarne. 2:o) Judiska menig-

hetens förgård (Mt. 21: 14. 21 al) \~^\V
:
>
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.i Saloraons tid den yttersta. Dit uppgick man pä

en 14 steg hög trappa. Den var omgifven med

murar, utvändigt 40 och invändigt 25 alnar höga.

I dessa murar befunne- sig Synedrii sessionsrum,

skolor och en mängd förrådshus. På denna plan

stod almosekistan och offerkistan, der seklarne in-

lades. Här stadnade menigheten och emottog väl-

signelsen; för qvinnorna var en särskild plats, qvin-

nörivas förgård Lc. 2: 87 (C?tt>J flil^, yjvat-

X(oyiTtz), som låg ngt lägre än männernas, frän

hkn den var afskild genom en vägg. — Här upp-

trädde JEsus lärande, här föreställdes Pharisteen

och Publicanen stå och bedja o. s. v. 3:o) Pla-

sternas förgård ("Ojj^ij rniyi. ji^yn ^an)

som låg 15 trappsteg högre än den förra. Denna

inre gård afskildes från den mellersta genom ett

skrank (ttpiy •/./><;) af 3 alnars (enligt andra 1 alns)

höjd, och lick endast af prester och leviter be-

trädas. Här stod Bränuoffersaltaret (ttuaiaorrjpLOv,

likt se), kopparhafvet (den runda cirkeln) en ofant-

lig kittel, som i tvärlinea höll 10 alnar och rymde

3000 Bath (= ankaren); den hvilade på 12 kop-

paroxar — på hvardera sidan stodo 5 mindre

kopparbäcken, i hka presterna tvättade offerdjurens

inelfvor. I medelpunkten af alla dessa anläggnin-

gar reste sig närmare vestra sidan 4:o) sjelfva

templet {b v««'c), vid tvärs ingång 2:ne koppar-

stoder, Jachim och Boas, 23 alnar höga, voro

uppställda. Läget af hela rn lepöv var terrass-

formigt, i det att den ena förgården låg högre

än den andra och templet sjelft aldrahögst, hfre

det kunde ses i hela staden och erbjöd, i syn-

nerhet vid solsken, en högst praktfull anblick.

För öfrigt anmärkes att i förhuset (se ofvan) en-

dast funnos 2:ne bord, det ena af marmor, det

andra af guld, på hvilka skådebröden sattes, då

de ut- och inburos, äfvensom att sjelfva dörrarne

till alla 3 afdelningarne af templet (af hka våra

kyrkor utan tvifvel lånat indelningen i vapenhus,

skepp och chor) voro öppna, och till det heliga och

aldraheligaste lorhängda med rideauer (förlåter),

af hvilka den sednare var af 3-färgadt silke, car-

mosinrödt, purpurfärgadt och mörkblått. Det var

denna sednare förlåt, som remnade i tu vid Fräl-

sarens död. I afseende på HTzpoyw^ roo 'tspou

Mt. 4: 5 se nrepuycov.

\eponpz7zyjs. sc (följ., Ttpénei) passande för heliga,

ss. det anstår heliga (xo.Dc»s Trpércec uyiois Epli.

5: 3) Tit. 2: 3.
*

IspoaoXo/ia

Ispt/Z, M, oy sacer (af secerno), afskild frän van-

ligt bruk, den ingen får nalkas 1. vidröra ( )( j3é-

ftiqÅoc), Gud helgad 1. tillhörig, som står i sam-

manhang med Gud och religionen, helig rå c.

zpydCza^ai 1 Cor. 9: 13 förrätta de heliga hand-

lingarna, rå i. ypuppara 2 Tim. 3: 15 de heliga

skrifterna, G. T:s skrifter.

Ispaankopa, 37c, i] 1. -töv, tu 1. 'hpououÄVjp, q in-

decl. (C.^^n 1
,

enligt Gesenius af VT* folk 1.

boning och frid, alltså = fridens folk 1.

boning- andra af ega, andra af se)
/ ° ' T O J TT'

Jerusalem, hufvudstaden i Pahestina; kallas af

Turkarne El kods d. ä. den heliga, emedan den

är hufvudstaden i det land, som äfven af dem

skattas högt för fordua under; i äldsta tider hette

den Salem äfven Jebus DT2\ tills den er-
t :

'

öfrades af David, hvarföre den äfven kallades Da-

vids stad. De 4 kullar 1. berg, på hvilka Jeru-

salem var bygdt, kallades ofta tillsamman Zion

(metonym); dock åtskilde man dem äfven på föl-

jande sätt: l:o) Zion i inskränktare mening, till-

lika med Davidsborgen och öfra staden, rj u.vw

—öh<;; 2:o) Äkra med nedra staden, vj xdzco no-

?d<?; 3:o) Moriah med templet och 4:o) Bezetha

med nya staden, r
t

via rcnXcc. först vid tilltagan-

de befolkning bebyggd, der Herodes' palats låg.

Emellan öfra och nedra staden drog sig den med

hus bebyggda Ostmakarnes dal r
t

zcuv z>jpi)~tHibv

<pdpay$, tyropoeum, från N.Y. till S.O. och käl-

lan Siloali. Tempelberget stötte genom borgen

Antonia till nedra staden och sammanhängde med

den öfra genom en brygga. Staden, hvilkens om-

krets enligt Josephus utgjorde 33 stadier, var om-

gifven med murar, och 7 l. 8 portar ledde ditin.

Öster om Moriahberget låg Kidrons l. Josaphats

dal; söder och sydvest Hinnoms dal; vester om

Zion låg dalen Gihon. Invånarues antal lär under

stadens mest blomstrande period hafva stigit ända

till 120,000. Märkvärdiga bygguader, utom temp-

let, voro i synnerhet: a) Borgen Antonia, uppförd

af Johannes Hyrcanus, men utvidgad och förskö-

nad af Herodes och till M. Antonii ära kallad

Antonia; den låg på en brant klippa af 50 alnars

höjd N.Y. om templet; b) Herodes palats präk-

tigt bygdt af marmor N.O. om öfra staden. Sta-

den låg i förhållande till det öfriga landet mycket

högt, hvarföre en resa dit verkligen var ett uppåt-

stigande, åvafiaivziv. — Med Jerusalem i X. T.
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förstås l:o) i egentlig mening: sjelfva staden Mt.

20: 17 al. 2:o) i metonymisk: invånarn e ss. Mt.

2: 3 al. 3:o) synecdochice : Jndarne i allmht ss.

Mt. 23: 37, Lc. 13: 34. 4:o) metaphorice: hela

Judiska landet och dess inbyggare, dess theocrati

och statsförfattning Gal. 4: 25; — yj
xaivrj .1.

åyca 1. åvco L snoupdvio; Gal. 4: 26 al. det

himmelska Jerusalem, som skall upptaga medlem-

marne af det förherrligade Gudsriket 1. skall Hebr.

12: 23 vara boningsstaden för de förstföddas för-

samling, hka äro uppskrifne i himlen, de fullkom-

ligen rättfärdigas andar. — Den förexiliska staden

förstördes 588 f. Chr. af Nebucadnezar, den efter-

exiliska 70 e. Chr. af Titus.

*IepoaoÄuptkrjs, ou, b gentile af fgde, Hiorosolymitan,

invånare i Jerusalem Mc. 1: 5, Joh. 7: 25.

ispoauXsco (följ.) plundra tempel, begå helgerån Horn.

2: 22.
*

ispöauXo;, ov (ispöv, auXdco plundra) tempelrånare

Act. 19: 37.
*

lépobpfito (ispoupyöq offerförrättande af ispos, sp-

yov) förrätta helig tjenst, offra; to éöaffihov

tou Qsou Rom. 15: 16 presterligt förvalta Guds

evangelium d. ä. förvalta evangelii prestembete.
'

IspouaaXyjp, se ' IspooåXopa.

ispcoauvrj, 7]c, 7) (hpoz) prestadöme, prestembete

Hebr. 7: 11 al.

' Itaaai, b indecl. C^ 1
) Jesse 1. Isai, Davids fader;

han hade 8 söner (1 Sam. 17: 12), af hvilka de

3 äldste tjente i Sauls här, den yngste åter Da-

vid vaktade sin faders hjordar Mt. 1: 5. 6 al.

;

se piZa.

'/späds, b indecl. (PIRD 1 han skall öppna) Jephta,

en Gileadit, som, emedan han ss. naturlig son

utstöttes af sin fader, flydde till landet Tob och

biet* anförare för ett röfvareband. Ryktet om hans

tapperhet förmådde hans stamförvandter att välja

honom till anförare emot Ammoniterna; dömde

Israel i 6 år. Om hans seger öfver Ammon, hans

dotters offrande, hans seger öfver Ephraim se Ju-

dic. 11 och 12 capp.; fkmr Hebr. 11: 32.

'hyovia;, ou, b (]"0"}i!"P Jehova grundar) Jechonias,

äfven Jojachin, Jojachims (enligt Mt. 1: 11. 12

Josias') son, regerade 3 månader af år 598 f.

Chr. — Han blef jemte kärnan af folket bortförd

till Mesopotamien under Nebucadnezar.

'Irjaouc, ou, b (yVilMn'' 1. ytl* — sednare form

jnii" 1 Jehova är hjelpare) l:o) JEsus hjelparen,
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räddaren, verldens Frälsare, b ulb<z zou 9sou som

sjelf ofta kallade sig b uuk tou åvtipcbrtou (jfr

Dan. 7: 13) Mt. 1: 21 al.; med namnet JEsus

betecknas Hans jordiskt-menskliga personlighet —
se XptötiK. 2:o) Josua, Nuus son, af stammen

Ephraim, född i ^Egypten och af Moses före dennes

död utnämnd till Israeliternas anförare, i hvilken

egenskap han ock förde dem in i Canaans land

och ordnade deras angelägenheter. Se Josua bok;

fkmr Act. 7: 45, Hebr. 4: 8. 3-.o)
||

leoofj Lc.

3: 29. 4:o) med tillnamnet
3

' louaxoq. 5:o) med

tillnamnet Bafipaj3äz, hkt se.

txaviK, 'Q, ov (Ixvéopai, cxco, rjxw) l:o) tillkommande,

tillbörlig, tillräcklig, nog Ixavöv san Lc. 22: 38

nu nog härom (tyst nu med edert enfaldiga tal,

liksom om den förestående kampen skulle afgöras

med svärd — innehåller en vemodsfull medömkan

öfver lärjungarnes oförstånd), 2 Cor. 2: 6; till-

fredsställande ro txavbv notsiv Tcvt Mc. 15: 15

satisfacere cui gifva ngn säkerhet, göra ngn

till viljes, villfara ngn, foga 1. lämpa sig efter

ngn, Åapfidvstv to ixavbv napd. tivoq Act. 17: 9

taga säkerhet, borgen af ngn. — 2: o) duglig, i

stånd, skicklig, tjenlig 2 Cor. 3: 5, TtpiK ti 2:

16, med infin. 2 Tim. 2: 2; värdig Mt. 3: 11 al.

— 3:0 tillräcklig till mängden, tillräckligt stor;

i allmht mycken, stor, stark Mc. 10: 46 al. sv

ix. Xbyoii; Lc. 23: 9 med många ord, fax; cx.

Act. 22: 6 ett starkt sken, rjfj.spac ix. Act. 9: 23

många dagar; om tid: lång ix. /pbvoj Act. 8: 11

(under) lång tid al., é$ cxavou scil. ypovou Lc.

23: 8 ifrån lång tid, länge, sy ixavöv Act. 20:

11 för lång tid o. s. v.

IxavÖTrjc;, yjtoz, r) (fgde) duglighet, skicklighet 2

Cor. 3: 5.
*

txavbco, toao. (se fgde) göra ngn duglig, skicklig

med 2 accus. 2 Cor. 3: 16 ngn till ngt, Ttvå

sk ti Col. 1: 12 ngn till ngt
||
xolsoavTi.

IxsTrjpca, «c, i] (egentl. ' femin. af adj. ixszyptoz hö-

rande till en skyddsbegärande, txsrqt; — s. kom-

mer till en — ixco,
:qxa> — för att söka skydd

och hjelp, skyddssökande, bönfallande) scil. sÅaca

oliveqvist 1. pdfidoq en med hvit ull omlindad

oliveqvist 1. -staf, hkn den skyddssökande höll i

handen och derpå nedlade på den gudens altare,

hkn han åkallade; sedan i allmht och i N. T.

bönfallan, bön, åkallan Hebr. 5: 7.

Ixp.d.s, ddo;, r) (samstam. med l/(öp liquor, ty ),
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bortfaller ofta ss. eiftco, Astfiio) fuktighet, vätska

Lc. 8: 6.
*

'/xövcov, oo, tö Iconium, folkrik stad i M. Asien

öster om Antiochia Pisidioe, räknadt än till Phry-

gien, än till Lycaonien (troligen rättast), än till

Pisidien. Det låg på en bördig slätt vid foten

af Taurus och räknade också Judar ibland sina

invånare. Paulus grundlade der personligen en

christen församling; heter nu Koniah; fknir Act.

13: 51 al.

ikapöc, d, öv (JXaoz = cÅeai£ blidkad, huld, nådig,

beslägtadt med tMffXQ/uai) hilaris, munter, glad

)( axodpconiK 2 Cor. 9: 7.
*

cAapåxys, f]TO<z, r] (fgde) munterhet, glädtighet Rom.

12: 8. \
iMaxofxai; iXäa&rjv (stam obrukl. [Xdcv) blidka, för-

sona rac åpaprias Hebr. 2: 17; IXdadr^t p.oi Lc.

18: 13 var mig nådig! »misskunda dig öfver mig!»

iXuapéc, oo, 6 (fgde) försoning 1 Joh. 2: 2, 4: 10

(tillfyllestgörelse för synden genom ett ställföre-

trädande offer).

| iXaaxTjpinv, oo, tö (IXdaxopat) l:o) stället för för-

soningen, locket på förbundsarken, nådastolen (så

öfversätta LXX rnÉ>), Hebr. 9: 5. — 2:o) med-

let att försona, försoningsoffer Eom. 3: 25; på

detta sednare ställe antaga flera den förra bemär-

kelsen sålunda, att, liksom på den stora försonings-

dagen (den 10:de Tischri) Jehova försonades der-

igenom att offerblodet stänktes på förbundsarkens

lock, så kallas ock Christus så, genom hkn den

evigt gällande försoningen har skett, då han lät

sitt eget blod utgjutas och sig sjelf dermed be-

stänkas; det förra offerblodet var en symbol af

det sednare.

cXswc, cov (attice för tX.aoc, se IXapös) pacatus,

blidkad, blid, huld, nådig Tive Hebr. 8: 12; "Xecoc

aot Mt. 16: 22 sal. sotco ö deiK Gud vare dig

nådig! d. ä. det förbjude Gud!

'/Moptxov, oo, to Illyricum, Illyrien, ett bekant

land i det gamla Europa, betecknadt Rom. 15:

19 ss. den punkt, ända till hkn Apostlen Paulus

sträckte sin evangeliska verksamhet. Illyrien var

då en Romersk provins och omfattade kustlandet

öster om Adriatiska halsviken. Rörande den frå-

gan, när Apostlen verkade der, tiger evangeliska

historien; dock torde man kunna antaga, att Paul.

under sin sista resa till Corinth (Act. 20: 1—3)

gjort en kort utfart till Illyrien,

£
(

m«c, dvToz, ö läderrem, pisksnärt, rem Act. 22: 25

(af sådana hopflätades gissel); annars skorem Mc.

1: 7 cd. (hvarmed sandalerna fastbundos).

i IpaTiZco; t&ftai (följ.) kläda, påkläda Mc. 5: 15,

Lc. 8: 35.

IpuTcov, oo, tö (qsi slpaTiov af scpa det påtagna,

drägt, klädnad af evvopt, elpac se dp.<piévvopi) i

allmht klädesplagg 1. -persedel, klädnad Mt. 9: 16

al., i synnerhet öfverklädnad, mantel rPDti^ äfu

133, Mt. 5: 40 al.; tjente äfn till natt-täcke och

kunde derföre ss. pant icke behållas öfver natten.

Underklädnad 1. lifrock hette ytTojv, hkt se.

Ip.aTiop.öc, oo, o (IpaTcCoj) klädnad, öfver- 1. under-,

kläder Lc. 7: 25 al.

ipetpopai (ip.epo<; åtrå, längtan af "epai sträfva efter,

liks. sätta sig i rörelse) sträfva efter, åtrå, längta

efter Tivöc;
||

bp.etpöpevoi 1 Thess. 2: 8.

wa (stam det gamla prononi. demonstrat. te, neutr. I',

is, id) conjunct. l:o) = o~<oz på det att, för att

Mt. 9: 6 sape, anses alltid stå ts/uxcoz så att det

uttrycker en afsigt 1. ett ändamål, icke zxftuTixcoz

1. följd; cva t: 1. »art Mt. 9: 4 egentl. elliptiskt

scil. yivrjTai 1. yivocxo på det att hvad skall 1.

skulle ske? = hvarföre? — 2.-o) = otc efter så-

dana verba, som bedja, vilja, säga o. s. v. Mt.

4: 4, 7: 12 al. äfven efter aoucpépsc, ä$coc ss.

Mt. 18: 6, Joh. 1: 27. — Att med Fritzche och

andra vilja på alla ställen fasthålla "va ss. ren af-

sigtspartikel, är omöjligt; ty afsigtsmomentet träd-

de tillbaka för betecknandet af följden. Samman-

blandningen af begge constructionerna (afsigt och

följd) hade sin grund deruti, att man tänkte sig

hvarje följd ss. gudomlig afsigt. — Vanligen följer

efter Iva conjunctivus 1. optativus, men någon gång

äfven indicat. ss. 1 Cor. 4: 6, Gal. 4: 17, Apoc.

22: 14 och några variantes lectiones ss. Gal. 2:

4 al. — Iva (liksom otzco^ i profangrek.) förut-

sätter ngn gång ett föregående verb och är sålunda

ett slags omskrifning af imperativen t. ex. "va tze-

piaasÖT/ze 2 Cor. 8: 7 st. bfiaze Iva t:, vinnläggen

1. sen till att J 1. vinnläggen eder om att utmärka

eder, cva cpofirjTac tov uvåpa Eph. 5: 33 st. fino-

Åopai "va x. t. Å. jag vill att hon fruktar d. ä.

frukte hon sin man; jfr äfven Joh. 1: 8, der

VjXi^ev bör suppleras från föregående vers o. s. v.

Ivan, se fgde.

'/Ö7T7T7], 7}<;, /] (1D^ skönhet) Jpppe, nu Jaffi, my-

ket gammal Philist;visk stad vid Medelhafvet qaed
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en berömd, men icke fullt säker hamn, öfver 10

timmars väg från Jerusalem, vid vestra ändan af

den bergsväg, som sätter Jerusalem i förening med

Medelhafvet. Der slog christendomen tidigt rötter

Act. 9: 36 al. ; från Joppe till Caesarea var unge-

fär 4 mil.

1

lopdävrjs, ou, b den nedstigande 1. nedfly-

tande af IT han nedsteg) Jordan, hufvudfioden

i Parsestina; den upprinner ur en på berget Anti-

libanon af snövatten bildad sjö (Phiale) i trakten

af staden Ccesarea Philippi, går genom sjön Me-

rom 1. Samochonitis och Qenesareth och faller efter

ett skyndsamt lopp ut i Döda hafvet, der den för-

svinner; delades i Ofra och Nedra Jordan; fkmr

Mt. 3: 5 al.

c<K, ou, b (fyfM sända, kasta, skjuta) l:o) det som

kastas 1. skjutes, skott, i synnerhet pil; fkmr ej

i N. T. — 2:o) gift, som djur utspruta genom

bett, stygn o. s. v. metaphor. Rom. 3: 13, Jac.

3: 8. — 3:o) rost (ss. frätande och förderfligt)

Jac. 5: 3.

'louåa, 0]) indecl., trol. = il öl 1
1. HtS 1 Jutta, en

preststad i Juda stam söder om Hebron, Josephus

skrifver 'hrzd — var Johannis döparens födelse-

ort Lc. 1: 39 (andra anse, mindre rätt, Hebron

derför).
*

'/oudaca, ac, ?] (egentl. fernin. af 'loudoÄoz scil. yrj)

Judiska landet, Judceen, utgjorde i äldsta tider

den del af Pahestina, hkn stammarne Juda och

Benjamin i Davids tid bebodde vester om Döda

hafvet och om en del af Jordan. Efter rikets del-

ning i Juda och Israel hörde till Juda rike ( Iou-

daia) utom de nämnde stammarne äfven Dan, Si-

meon och halfva Ephraim. Då efter Babyloniska

fångenskapen icke blott den äldre indelningen i

12 stammar, utan äfven i Juda och Israels rike

upphörde, plägade man indela Palatstina (IlaÅai-

azivrj — förekommer ej i bibeln, men härledes

af riu^s Philistaeer) i 3 hufvudprovinser Judasa,

Samaria och Galikea (se t. ex. Joh. 4: 3. 4, Act.

9: 31), till hvilka sedermera lades Pera>a (se jre-

pav) äfvensom de mindre districterna Batanwa,

Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis. Jndwa ss. pro-

vins innefattade icke blott Juda rike, utan äfven

Idumcea i söder och bar sitt namn, liksom det

fordna konungariket Juda, så väl af denna fordom

så mäktiga stam, som ock deraf, att denna del af

landet innehöll de äkta och rena Judarne i mot-

'Iouåas 149

sats mot de i Samaria och Galilaea med hedni-

ska folk uppblandade Israeliter Mt. 2: 1 al.; står

metonym. för invånarne ss. Mt. 3: 5. — I G. T.

menas någon gång med Juda hela Palgestina

(synecdoch.), emedan Juda stam i kraft af Jacobs

välsignelse öfver Juda var den förnämsta; men i

N. T. har '/oudaca icke denna vidsträckta be-

tydelse.

huåatC(o (' Iou8o~co<;) judaisera, lefva på judiskt vis

1. ss. Judar, antaga födda Judars lefnadssätt Gal.

2: 14.
1

looåamk, 'fj, öv (fgde) judisk Tit. 1: 14.

loudaixax; (fgde) judiskt, på judiskt sätt, enligt Ju-

darnes seder och bruk Gal. 2: 14.

'loudaxos, ou, b nom. gentile (af 'louåaz), *• ~
^ I~(

7

Judaeus, Jude, egentligen en invånare i stam-

men Juda (se '/ouoata); sedermera en invånare i

landet Judwa i vidsträcktaste mening, från hvilken

stam han än var, Jude ss. Abrahams efterkom-

mande Mt. 28: 15 al.; med oi 'I. betecknades

ofta medlemmarne i Synedrium ss. Joh. 1: 19 al.

— '/. re 7rpa>zov xa.} 'E)J:qv (ofta hos Paulus)

utmärker en formell prioritet å Judarnes sida, enär

Judarne voro ombetrodde Guds uppenbarelser (se

i synnerhet Rom. 3: 2) och frälsningen begynte

hos dem. — Med '/. betecknas Gal. 2: 13 jude-

christen.
'

/ouåaloz, a, ov adj. gentile (af
'

Iouoas) judisk Act.

16: 1, 24: 24; r] 7. yäpa Mc. 1: 5 och fr) Jon -

3: 22 (provinsen) Judaeen.

ioudaca/^K, ou, b (loudatCcu) judendom, judisk reli-

gion Gal. 1: 13. 14.

'/oudas, a, b (rnirp af PH in han berömde, pri-

sade) Judas l:o) Jacobs 4:de son, stamfader för

Juda stam Mt. 1: 2. 3, Lc. 3: 33; metonym. Juda

stam 1. efterkommande Mt. 2. 6 al.; yrj '/. Mt.

2: 6 Juda land 1. district (på hkt staden Bethle-

liem låg), ohot; V. Hebr. 8: 8 Juda hus, med-

lemmarne af Juda rike; 7iö)d<: '/. Lc. 1: 39 se

'Iouda. — 2:o) Tvenne personer i Frälsarens slägt-

register Lc. 3: 26. 30, okände. — 3:o) med till-

namnet yJe/?/?«?oc och 6aådalo<:, Jacob den yng-

res broder Mt. 10: 4 al. — 4:o) med tillnamnet

'Ia/.apicbirjC, hkt se. — 5:o) HERrans broder Mt.

13: 55 al., hkn skrifvit Judae epistel, och icke kan

hafva varit aposteln Judas, se Jud. v. 17. — 6:o)

med tillnamnet FaXiXaHo^, äfven rauÅavkrjc:, från

Gamala, en befästad stad vid Galilreiska hafvet i



150 louÅta

ned ra Gaulanitis; under procuratorn Coponius upp-

viglade han i förening med en pharisé Sadok Ju-

darne emot den census, som kejsar Augustus ge-

nom Quirinius år 6 e. Chr. låtit företaga Act. 5:

37. — 7:o) en invånare i Daraascus Act. 9: 11. —
8:o) med tillnamnet Bapoaftftä:; Act. 15: 22.

'/ouÅca, a~,
:
q Julia, en christinna i Rom, troligen

Philologi hustru Rom. 16: 15.

'/oijÅioc, ou, b Julius, en Rom. centurio Act. 27:

1 ff. ; escorterade Paulus ifrån Csesarea till Rom.

' louvias, a, b Junias, en christen i Rom, Pauli

slägtinge och förre medfånge Rom. 16: 7; som-

liga antaga (dock väl utan skäl), att det är nam-

net på en qvinua ('/owia, a<z), som var Andro-

nici hustru.

'fouazoz, 'oé', b, af och = Justus l:o) Joseph Bar-

sabbas Act. 1: 23. — 2:o) en Corinthisk proselyt

Act. 18: 7. — 3:o) en jude-christen i Csesarea,

som egentligen hette Y^öyjuc Gol. 4: 11.

inneus, écoz, b (frnroc) ryttare Act. 23: 23. 32.

'mmxöq, fj-, ov (följ.) hörande till häst, ryttare; zb

OT7T. Apoc. 9: 16 rytteri, men i nyare editioner

står ZOU ITTTTOU.

cnTtoz, ou, b (trol. onomatop. ord — liksom hin-

nio — gnäggaren) häst Jac. 3: 3 al.; ottt. Åeo-

xb<z x. t. Å. Apoc. 6: 2 ff. beteckna seger, krig,

hungersnöd, pest (den förste ryttaren är väl HER-

ren, jmfr Apoc. 19: 11; de andre antyda lands-

plågor vid och omkring Jerusalems förstöring; ty

sedan komma de förste århundradens martyrer —
det 5:te inseglet — och sedan förebuden till verl-

dens undergång — det 6:te inseglet; "mroc, rj

(hos profanförf.), men äfven b, rytteri
jj
inmxou

Apoc. 9: 16.

tpcc,, ido<z, V] (vaul. härledningen af elpco, épco till-

sägerska, förkunnerska) ss. nomen propr. Tris gu-

darnes budbärannna (hos profanförf.); ss. nomen

appellativum regnbågen Apoc. 4: 3, 10: 1.

'laa.dx, b indecl. (pniP han skall le, jfr Genes. 17:

17. 19) Isac, Abrahams och Saras son, se Ge-

nesis. Mt. 1: 2 al.

t ladyysAo^, ov (l<roc. äyysÅo<;) englalik Lc. 20: 36.
*

loaaydp. b indecl. p3W? af & han är

lönen) Issaschar, Jacobs son med Lea, stamfader

för den efter honom benämnda stammen Apoc.

7: 7.
'

latti, imperat. till ££/«', men äfven till olda.

' IffxapMTTj'. o'j, b (ni^p Äf^M mannen från Ka-

rioth i Juda stam) Iscarioth, tillnamnet på den

lärjunge, som förrådde Prälsnren Mt. 10: 4 al.

2'<70?\ 7], ov, äfven iooz (epice zioos af etoduijV vara

lik af sjo<w) lika till utseende, storlek, styrka, an-

tal, lik, jemlik, lika stor Mt. 20: 12 al; lika-

lydande, öfverensstämmande papzupia Mc. 14:

56. 59, b Tooc Act. 11: 17 densamme; neutr.

plur. ss. adv. likasom, lika med zcvc Phil. 2: 6.

\a<nrjq, yras, rj (fgde) likhet, likmätighet, billighet

;

é$ labr. 2 Cor. 8: 14 efter likhets-norm; ^ iaöz.

Col. 4: 1 (den christliga) jemlikheten (så att her-

rarne anse och behandla sina tjenare ss. sina likar).

laözip.oc, ov (lanc, ztp.rj) af lika värde, rang, ära;

möns 2 Petr. 1: 1 (dermed menas, att deras tzi-

<TTiz, till hka författaren skrifver, har samma värde

som deras, hka han betecknar med rjplv d. ä. de

jude-christnas).

l&åtyoftK, ov (lam;, 4'u7Ji^ Uksinnad Phil. 2: 20

(neml. med mig).

lapar]Å, b indecl. (bx^W] af b* Gud och rnitf

han brottades, kämpade = Gudakämpe, 1. "1^

furste = Guds furste; andra af b« och IW 1

Guds rätte — jfr Joh. 1: 48 ev w oo/oc oöx

satt) Israel, likt namn patriarken Jacob fick, då

han brottades med HERran (Genes. 32: 24—28),

Rom. 9: 6, olxoc, Xojk 1. oi uldi '/. Mt. 10: 6 al.

Israels hus, folk, söner d. ä. Israeliterna; metonym.

Israels efterkommande, Israeliterna 1. Judarne Mt.

2: 6 al., sanna Israélsbarn Rom. 9: 6, men V.

. xazå odpxa, se od.p$; b '/. zou 9soo Gal. 6: 16

Guds Israel (i motsats mot Jacobs köttslige efter-

kommande) d. ä. de Israeliter, hka Gud anser ss.

sådana, de sanna christna ; anm. Israel mera bruk-

ligt ss. folksnamn, Jacob ss. personnamn.
'

'
IapaTjAar

t
c, oo, b (fgde) Israelit, en Israels f. Ja-

cobs afkomling Joh. 1: 48, Act. 2: 22 al., ut-

gjorde en äretitel se Rom. 9: 4.

\azd.vco 1. icfzdo). se
c

iazrjpi.

tffvs, ttram, 2 och 3 pers. plur. till olda, se efoo).

wTfjiu. äfven 'lazd.w 1. iazdvo> (Rom. 3: 31), orfjaar,

iazrjxu.. htrqéå, lazrpj; arrftrofim; ora&ijOApMi,

sazdftrjV (stam azdto) lro) ställa Mt. 4: 5 al.,

ställa fram Act. 6: 13, framställa Jud. 24; fast-

ställa, fixera till bestraffning Act. 7: 60 — låta

umgälla; Irbp. fastställa, bestämma Act. 17: 31,

befästa, stadfästa zbv vöpov Rom. 3: 31, göra

gällande zrjv Baeainmvijv 10: 3, göra stående 1.
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upprätthålla Horn. 14: 4, upprätta L -ställa Hebr.

10: 9. — 2:o) ställa (på vågen, h oTattpw),

väga, tillväga 1. -räkna (penningar) Mt. 26: 15. —
3:o) I de inträns, tempora (perf., plusquamperf.

och aor. 2), samt i med. och pass. stå Mt. 6: 5

al., blifva stående Mt. 2: 9 al., stadna Act. 8:

38 al.; trop. stå Rom. 11: 20 (neml. ss. en gren

i oljoträdet), hålla stånd np<K emot Eph. 6: 11,

ega bestånd 1. bestå Rom. 14: 4, earrjxev bj zfj

xapdta 1 Cor. 7: 37 han står fast i sitt hjerta,

är charaktersfast, efe rjv kazrjxo.rs 1 Petr. 5: 12

po i hvilken J hafven inträdt och stån fäste; be-

stämmas Mt. 18: IG, afgöras 2 Cor. 13: 1.

lazopéco, 7]<ja (cazajp kunnig, kännare af sldévat)

veta, känna; lära känna, göra personlig bekant-

skap med zivd Gal. 1: 18.
*

loyupås, d, ov (följ.) full af styrka, stark, kraftig,

kraftfull, mäktig, väldig Mt. 3: 11 al., brukas i

åtskilliga förhållanden ss. äuspoc lay. Mt. 14: 30

häftig vind d. ä. storm, Åi/mk Lc. 15: 14 förfär-

lig hunger, xpauyrj Hebr. 5: 7 o. s. v.; stark (i

andlig mening) 1 Joh. 2: 14.

loyos, tio?, 7] (af l'a/(o, förstärkt éyco, 1. af fe sena,

muskelkraft, kraft, vis) qsi tenacitas, ihärdig-

het, uthållighet, fasthet, kraft, styrka, förmåga Mc.

12: 30. 33 al.; utmärker styrka i sig, xpdzns

deremot den sig i handling yttrande kraften se

Eph. 1: 19.

ia%öa), oaco, uaa (fgde) vara stark, sund, helbregda

Mt. 9: 12, Mc. 2: 17; Tayuas xaz arfrcov Act.

19: 16 han visade sig kraftig emot dem (i det

han misshandlade dem); vara kraftig, förmå zl

Gal. 5: 6 al. (hvarkeu omskärelse 1. förhud har

något inflytande på vinnandet af rättfärdighet),

gälla Hebr. 9: 17; gagna, duga, tjena sfe ti Mt.

5: 13; == duva/Mt vara i stånd, kunna med infin.

Mt. 8: 28 al.

lacoc, aclv. (af l'o~oc) eg. på lika sätt, ss. det synes,

sannolikt, kanhända, tilläfventyrs Lc. 20: 13.

'lzaÅia, «c, rj Italien, den bekanta halfön, hos Luther

»Welschland», och i den svenska öfversättningen

»Talland» Act. 18: 2, 27: 1. 6; pl åno d?c 7.

Hebr. 13: 24 de som äro ifrån Italien d. ä. de

Italienare som voro i Rom och Romarne sjelfva

(i fall neml. brefvet skrefs i Rom af Paulus 1.

under hans inseende).

'IraÅtxtK, Vj, 6v, nom. gentile (af fgde) Italiensk; '/.

anéipa Act. 10: 1 den Italienska cohorten; den

var stationerad i Caesarea och bestod af Italienare
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och icke af landets infödingar, ss. några andra

Romerska truppafdelningar i Syrien. I Procura-

torns residens var ett oblandadt Italienskt rege-

mente till lugnets bibehållande just på sin rätta

plats.

'Izoupaca, ac, Y) Itur&a, hörde till Philippi tetrarchi

och låg öster om Antilibanon, sydost från Dama-

scus; fkmr Lc. 3: 1.

cyttuotov, ou, zo diminut. (af följ.) småfisk Mt. 15:

. 34, Mc. 8: 7.

lyitix;, uoc;, a fisk Mt 7: 10 al.

lyvoz, Eoc, zo, (besl. med Ixco, ixvéopai komma, gå)

steg, spår, fotspår; fkmr i N. T. blott i talesätten

Tzepmazéiv, OTOtyéiv, ETtaxnXoufislv rofe ry^saiv

tjvoc Rom. 4: 12 al. vandra o. s. v. i någons

fotspår (se verberna).

'Icöäåap., 6 indecl. (C Hi 1 fullkomlig) Jotham, Ozia'

1. Usia' son och efterträdare Mt. 1: 9.
*

'fcodwa, jyc, fj ()^ — den behagliga) Johanna,

hustru till Chusa, en förvaltare 1. hofmästare hos

Herodes. Hon var ibland de qvinnor, s. åtföljde

Frälsaren Lc. 8: 3, 24: 10.

'Icoawäs, ä, o 1. 'Icoavvdv, b indecl. (se följ.) Jo-

hannas 1. -an Lc. 3: 27.
*

'/^ftvyjyc, oo, 6 ('JJn1.i"P 1. Jehova är nådig)

Johannes l:o) o ftanTtavfe Döparen, HERrans

slägtinge Lc. 1: 36, son af Zacharias och Elisa-

beth, af presterlig slägt Lc. 1: 5 ff... född i Jvtta

i Juda stam (se Iouda); han predikade och döpte

i öknen och blef slutligen på Herodes Antipas'

befallning gripen och satt i fängelse i fästningen

Machårus öster om Döda hafvet och der hals-

huggen Mt. 14 cap., fkmr äfven Mt. 3: 1 al. —
2: o) Evangelisten och Apostlen, en son af den

sannolikt icke fattige fiskaren Zebedoeus och Sa-

lome; dref sjelf jenite sin broder, Jacobns den

äldre, sin faders yrke på sjön Genesareth, på hvars

vestra strand fiskläget Bethsaida låg, bekant ss.

Andreas', Petri och Philippi födelseort (Joh. -f: 44),

och troligen äfven Johannis. Hans fromma moder,

som hörde till de fromma qvinnor, hvilka åtföljde

Frälsaren, hade troligen hos honom först utvecklat

de frön, som lågo i hans djupt religiösa, kärleks-

fulla och till det heliga helt och hållet vända sinne;

hvarföre han ock, då Johannes döparen uppträdde,

blef dennes lärjunge, och, sedan han af honom

blifvit hänvisad till Frälsaren, öfvergick till denne

sednare (Joh. 1: 35 ff.). Han hörde jemte sin
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broder och Petrus till Frälsarens förtrognaste lär-

jungar, låg vid JEsu bröst (Joh. 13: 25) och blef

af honom synnerligen älskad (Joh. 13: 23). Efter

JEsu himmelsfärd stadnade han qvar i Jerusalem

(Act. 3: I), ovisst, huru länge. Traditionen låter

honom, först efter Marias död (46 e. Chr.), lemna

denna stad. Visst är, att då Paulus sista gången

var i Jerusalem (60 e. Chr.), hade Johannes redan

lemnat staden. Han valde Ephesus till sin bostad,

sedan likväl Paulus först verkat i dessa trakter.

Han skall under kejsar Domitianus (enligt andra

Galba) hafva blifvit förvisad till ön Patmos, men

efter sin befrielse derifrån återigen ss. förut hafva

verkat i M. Asien ännu 30 år, och vid hög ålder,

kanske 100 åv gammal, hafva dödt en naturlig

död under Trajani regering (98—117 e. Chr.)

och blifvit begrafven i Ephesus (se *'E(fS.aos). Han

är författare till a) Uppenbarelseboken, U7zoxaÅu</>c?,

hvilken uppenbarelse han fick på Patmos och straxt

derefter uppskref, b) Evangelium och c) 3:ne Epist-

lar, hvilka arbeten han först på sednare åren för-

fattade. — 3:o) en ansedd hierarch ibland Syne-

dristerne; fkmr Act. 4: 6. — 4:o) med tillnamnet

Marcus, Barnabas' slägtinge, samt hans och Pauli

följeslagare på dennes l:sta missionsresa; fkmr

Act. 12: 12. 25, 13: 5. 13 och är troligen den-

samme som Evangelisten Marcus.

'/(oäwou
|S

hovå Joh. 21: 15. 16. 17.

'/w/9, b indecl. (^i"N' hatad, förföljd neml. af satan,

af jJN hata) Job, hjelten i den efter honom be-

nämnda boken. Han skildras der ss. en nomadisk

hjordegare i landet Uz. Hans tålamod anföres ss.

exempel för de christne Jac. 5: 11; der omtalas

äfven livad utgång HERren gaf hans tålamod (ro

zé?.n<; Kopino), hvarvid Aposteln vädjar till hvad

de derom inhämtat (Ibezs).

'Jcofiyd, <> indecl.
\\

'QftvjO Lc. 3: 31.

'ItoMs'; «, b |l ' Iouoas Lc. 3: 26.

' fcorjl, b imlecl. (^^ Jehova Gud) Joel, Pethuels

son, lefde sannolikt under Usias 809 ff! f. Chr.,

och propheterade i Juda rike Act. 2: 16 (fkmr

ej i Tiscfil edition, men i Ood. Sin.).

'/(ovuv, b indecl. (se följ.) .Tonan Lc. 3: 30.

'/ftW«C, o (~ji'1 dufva) Jonas l.-o) den bekante

propheten i G. T., Amitthai' son, från staden

(iath Hachepbev i Zebulons stam; lefde och pro-

pheterade i Israels rike under Jerobeam II 825

fl', f. Chr., Mt. 12: 39. 40 al. — 2:o) Apostlen

Petri fader, Joh. 1: 43, 21: 15. 16. 17, der Tisch.

Cod. Sin. har 'I&iduvoa.

'fcopäp, o indecl. (C^irP Jehova är hög) Joram,

Josaphats son och efterträdare ss. konung i Juda

rike 890—885 f. Chr. Mt. 1: 8 (bis).

'leopééfi, b indecl. (se fgde) Joreim Lc. 3: 29.
'

' Itpatupdz, b indecl. (EDtiMrp Jehova dömmer) Jo-

sapbat, Asa' son och efterträdare, konung öfver

Juda i 25 år (914—890 f. Chr.); var en from

konung och afskaffade afgudaoffren. Efter honom

och hans seger öfver Ammoniter och Moabiter

skall Kidrons dal, som låg emellan templet och

oljoberget, hafva blifvit kallad Josaphats dal (Joel

3: 2. 12); fkmr Mt. 1: 8 (bis),

'

/coo-^c 1. -rj 1. -rh b indecl. (Tisch. har dock 'Icoar^nz

Mc. 6: 3) =r= '/ijo-oyc, Joses l:o) HERrans broder

Mt. 13: 55 al. — 2:o) en af JEsu förfäder Lc.

3: 29. — 3:o)
||
'/axrijy (följ. JY£ 7) Act. 4: 36.

' IcooTjf, b indecl. (^Ol 1 han skall tillägga) Joseph

l:o) Patriarken, son till Jacob och Rachel Joh.

4: 5 al. (se om honom Genesis). — 2:o) Jacobs

son Mt. 1: 16 al., JEsu fosterfader, var en tim-

merman 1. snickare (zéxzcov) och undervisade sin

fosterson i detta yrke. Han synes hafva dödt före

JEsu tillträde till sitt medlarekall, emedan der-

efter endast Maria och bröderna nämnas; åtmin-

stone var han redan död vid JEsu korsfästelse

Joh. 19: 26. — 3:o) HERrans broder Mt. 13: 55

IcooTjc (se Jl? 1). — 4:o) från Arimathoea, en

rik man och medlem af Synedrium, hvilken utbad

sig JEsu lekamen af Pilatus Mt. 27: 57. 59 al. —
5:o) Trenne af JEsu förfäder Lc. 3: 24. 26. 30. —
6:o) Barsabas, som hade tillnamnet Justus Art.

1: 23. — 7:o) Barnabas, Cyprier till börden (se

Hapväftox) Act. 4: 36
|]

liaUtfe (se M 3).

'/(ocmy', b indecl.
||

'fidlrfyfy Le. 3: 36.

'

I(ooia~, o'). o jfVn^tÖi? 1 Jehova helår) Jösias, Anio>'

son och efterträdare ss. konung i Juda rike 639

till 609 f. Chr., eu from konung, som utrotade

afgnderiet; under hans regering (18:de året) ftter-

fabtts Lagboken. Mt. 1: 10. 11.

hora, zb. indecl., tota; bokstafven 1 (Jod), som är

den minsta af alla hebräiskn bokstäfver; prick Mt.

5: 18.
*
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K.

Kåyä), crasis st. xac iyoj, och jag, äfven jag, jag

ock, så också jag (efter zaätbz i fgde sats) —
Mt. 2: 8 scepe.

xdoos, ou, b (%d(o, se ~/dop.a — 1. "12) ca dus,

ämbar, fat, krus
||
/9«roc Lc. 16: 6.

*

xa&d, crasis st. xalf d, eftersom Mt. 27: 10.

xad-oiptaiq, £<wc, 'ij (följ.) nedtagande, nedrifvande,

förstöring trop. 2 Cor. 10: 4 (se byupajpa), )(

olxodopij 2 Cor. 10: 8 (församlingen tänkt ss.

Guds tempel, på hkt lärarne bygga 1 Cor. 13:

16), äfven 2 Cor. 13: 10.

xaHaipéco, xa&£Å(7>, xaftéiknv (acpéco) nedtaga ztvd

Mc. 15: 36 al, ånb zou goÅou Act. 13: 29 (från

pålen, korset), rycka 1. störta ned zivä åm &pö-

viov Lc. 1: 52, nedrifva r«c ånnftrjxas Lc. 12:

18, utrota, förstöra Act. 13: 19, 2 Cor. 10: 4;

pass. gå under, tillintetgöras Act. 19: 27.

xa&alpa)
;
xsxdäappai (xadapöz) rengöra, rena, ren-

sa, bortrensa Joli. 15: 2 (om vinrankans skä-

rande ")Ö1); p. p. p. rengjord, renad metaphor.

Hebr. 10: 2.

xaftdnep (xatt' dnep) — xa&d eftersom, på det 1.

samma sätt som, liksom, såsom Rom. 4: 6 al.,

åtföljes stundom af oozcos 1 Cor. 12: 12; x. 2

Cor. 3: 18 på det sätt som (neml. ombildning

sker).

xa&dnzco, xadyj^a. (utitcd) häfta på 1. vid, fästa vid;

i N. T. inträns, zivös Act. 28: 3 fästa sig, haka

sig- fast vid ngt.

f xoMapiCw, ta>, taa; 'loftrjv (= xadaipco, hkt se)

l:o) rena, göra ren Mt. 23: 25. 26, Lc. 11: 39;

rena från smuts Mc. 7: 19 [läser man xaöapc^ov,

så är detta opposition till föregående: »hkt (neml.

att maten kommer in i magen och derifrån i af-

trädet) renar all mat från smuts» (så till vida

neml. som det orena afsöndras derifrån); läses

åter xa&aptZcov enligt Tisch., så blir construc-

tionen anacoluthisk; ty detta ord svarar till oxpz-

dpcöva liksom hade xac b dytdpwv okyzzat förut-

gått, »som renar all mat derigenom att det upp-

tager det orena derutaf neml. excrementerna»];

rena (från spetälska), göra helbregda, bota Mt. 8:

2. 3 al.; metaphor. rena från synd, befria från

Melunder, Grek. Lex. t. N. 'I
1

.

skuld d.nö 7cdo7]<; äpapziaq, ddcxcac x. z. Å. 1

Joh. 1: 7. 9 al., x. sauzqj Åabv itzpioöaiov Tit.

2: 14 oo genom sitt blods renande kraft förvärfva

sig ett folk till sin egendom. — 2:o) förklara för-

ren Act. 10: 15, 11: 9.

xaftapta/MK, ou, b (fgde) rening, tvagning (händer-

nas före och efter måltiden — äfven bordskärlens

rengörande) Joh. 2: 6, med afs. på dopet Joh.

3: 25, från barnsbörd Lc. 2: 22, från spetälska

Mc. 1: 44, Lc. 5: 14; äfven i moralisk och reli-

giös betydelse d. ä. från synden 2 Petr. 1: 9,

Hebr. 1: 3.

xdftappa, aro<:, to (xadaépco) = Ttsptxddappa,

hkt se.

xafyapiK, d, öv (trol. af xa&atpéa) taga ned, bort

neml. smutsen) ren, oblandad, obemängd ooiop

Hebr. 10: 22; ren, rentvättad, fläckfri oivdibv

Mt. 27: 59; ren, enligt spislagen, tillåtlig att äta

Rom. 14: 20, nd.vza xadajpå /.. t. L Tit. 1: 15

»alla föremål i sig äro rena för de rena d. ä. för

de rena hafva de ting, som äro utom dem, ingen

dem förorenande kraft» (beslägtade tankar finnas

redan Mt. 23: 26, Lc. 11: 41); metaphor. om inre

renhet: ren, obefläckad Mt. 5: 8 al., skuldfri,

oskyldig Act. 18: 6, 20: 26.

xa&apözyc;, yzos,
:
q (fgde) renhet Hebr. 9: 13.

*

xa&éopa, öc,
f
q (iåpa, se kdpcuos) säte, stol Mt.

21: 12, Mc. 11: 15; äfven lärostol Mt. 23: 2.

xadéCopac (besl. med xoMCco) sitta ned, sitta Mt.

26: 55 al. év zcp oixw Joh. 11: 20 blifva 1.

stadna hemma, egentl. sitta hemma (ty sittande

emottog man sorgebetygelserna), oc x. ev zw ao-

vsdpia) Act. 6: 15 bisittarne i synedrium.

xaäs7<: = xalf 1. xazä efc, felaktig bildning st.

xaif sva. hvar för sig, sc<; xattsls Mt. 14: 19,

Joh. 8: 9 den ene efter den andre, se el<r.

xadtq-qz, adv. (xa.zd, sfiyc) deinceps, i ordning,

i vad, efter h vartannat 1. hvarannan Lo. 1: 3 al.,

év za> x. (scil. ypövep) Lc. 8: 1 i den derpå föl-

jande tiden, omedelbart 1. straxt derefter, äfven

Act. 3: 24.

xa.Ö£'jd(o (xazd, suåa> =) sofva l:o) i egentlig och

lekamlig mening: Mt. 8: 24 al. — 2:o) i andlig

20
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mening-: om syndasömn Eph. 5: 14, om sorglös-

het oeh tröghet 1 Thess. 5: 6. — 3:o) = d~é-

ftavov, om dödssömn 1 Thess. 5: 10 (antingen

vi — neml. vid parusiens inträdande — ännu

lefva eller redan äro afsomnade).

xadrjrjz-fe, b (xadrjyéouat anföra, föregå, visa

vägen — af xazd, ^yéofiat) vägvisare, ledare,

metaphor. lärare Mt. 23: (8). 10.

xaHrjxw (xazd. Tjxco) egentl. komma ned, sträcka sig

ned till; imperson. det tillkommer, höfves {zivi).

är tillbörligt Act. 22: 22; zd py xatMjxovva Rom.

1: 28 det som icke passar sig, otillbörliga ting.

xd&rjimi, 2 pers. xdä7j för xafhjaai Act. 23: 3,

imperat. xdftoi) för xdéhjao (xazd, ft/mai jag har

satt mig, sitter af stammen éco) egentl. ha/va satt

sig ner, sitta Mt. 9: 9 al., blifva sittande, vara

försatt (i ett tillstånd, en belägenhet), befinna sig

Mt. 4: 16 al; äfven sätta sig Mt. 13: 2 al.

xadrjpépav, bättre åtskildt xa$' vjp.épav, äfven ro

xaä' vjpépav dagligen, se Vjpépa.

xadrjpsptvtk, öv (fgde) daglig Act. 6: 1.

xa&t&o, taco, txa, w<i\ toopat (xard, IQcd sätta)

sätta ner, låta ngn sätta sig, sätta Act. 2: 30,

1 Cor. 6: 4 (neml. på domarestolarne, 1. till do-

mare), Eph. 1: 20; oftare inträns, sätta sig ner

Mt. 5: 1 pluries, aor. och perf. hafva satt sig

ner, sitta Joh. 19: 13, Mc. 11: 2 al, throna h
ds$tä Hebr. 1 : 3 al. på högra sidan 1. till höger

om; sätta sig e«c zöv vaöv 2 Thess. 2: 4, sitta

Mt. 25: 31 al, sitta qvar, qvar- 1. förblifva Lc.

24. 49, Act. 18: 11; med. sitta Mt. 19: 28 al.

xatiivjfj-t, xattrjxa (xard, hj.ftt sända) nedsända, ned-

släppa dtd. ztvoz Lc. 5: 19, Act. 9: 25; pass.

nedsläppas, zszapatv dpyak Act. 10: 11, 11: 5

nedsläppt i fyra hörn (éx zno oopavou från him-

len, vid hvilken hörnen 1. snibbarne voro bundne).

xaätazdvco 1. -azdeo Act. 17: 15 = följ.
*

xa&tozq/u, xazaoTYjoa), saz-qaa; azafrtjoopm, sazd-

Ht]v (lazTjpi) ställa ned, fastställa; l:o) anställa,

tillsätta zivd Tit. 1: 5, ztvd zt Lc. 12: 14 al

ngn ss. 1. till ngt, ztvd snt ztvrv; 1. ztvt 1. zi Mt.

24: 45 al. tillsätta 1. sätta 1. förordna öfver ngt.

— 2:o) fortställa, skaffa ngn till ett ställe, trans-

portera, ledsaga Act. 17: 15; försätta ngn i ett

visst tillstånd, göra, låta vara 2 Petr. 1: 8. —
Pass. tillsättas Hebr. 5: 1, sk zi Hebr. 8: 3;

försättas i ett visst tillstånd ss. up.apz(o).<n, åt-

xatot Kom. 5: 19 försättas i tillstånd af syndare,

rättfärdiga, likaså Jac. 4: 4; befinna sig Jac. 3: 6.

Kdiå<pas

xat)d = xaif 8 på det sätt som, x. dsi Rom. 8: 26

på det sätt som 1. ss. sig bör, för så vidt som

1 Petr. 4: 13
||

xatcoc;, i förhållande till det som

2 Cor. 8: 12 (om beredvilligheten är förhanden,

så är den välbehaglig i förhållande till det som

den kan hafva o. s. v., d. ä. Gud mäter sitt väl-

behag efter det som gifvaren har, icke efter det

som han icke har, jfr enkans skärf Mc. 12: 42 följ.,

Lc. 21: 2 följ.).

xo.boXc/.<k, 'q, öv {xazd, ökos) allmänlig, allmän,

som rör det hela; STttazo/at x., dermed menas

sådana epistlar, som icke äro skrifna till 1. för

ngn viss församling, utan till de christne i allmht;

denna öfverskrift passar egentl. blott för Jacobs,

Petri, Judae och Joh. 1, men med dessa förena-

des sedermera äfven Joh. 2 och 3, lika äro skrifne

till enskilda personer.

xadÖAnu, adv. (xai¥ uXmS) äfven zd x. på det hela,

öfverhufvud, i allmänhet Act. 4: 8.

xadoTZ/J^co, cvrrÅtcrp.at (ottXICco) beväpna Lc. 11: 21.
*

xatinpdxo (opdeo) beskåda Rom. 1: 20, döpaza xatt-

opd.zat är oxymoron,

xadözt (= xab° o zt =) xaDö eftersom, emedan

Lc. 1: 7 al, x. av Act. 2: 45, 4: 35 eftersom

hvarje gång d. ä. allt eftersom.

xaHcbq, adv. (xazd, &>c) på det sätt som, på samma

sätt som, såsom, liksom åtföljes ofta af dpotai'.

auzioz ss. correlativer Lc. 6: 31 al, men står

äfven ensamt: såsom, eftersom, allt eftersom Mt.

21: 6 al; på hvad sätt, hurusom 1 Cor. 4: 17,

3 Joh. 3; i öfverensstämmelse med hvad, med

hvad som Eph. 4: 21. — Anm. Betydelsen »eme-

dan» kan ej rätteligen tilläggas ordet.

xaäcözxsp (fgde, rcép) på samma sätt som j|
xaiid-

Tisp Hebr. 5: 4.
'

xat, conj. copul. och, ock, också, äfven, till och med,

och i allmänhet 1. isynnerhet (då ngt specielt bi-

fogas det allmänna ss. Mt. 8: 33 al), och likväl,

verkligen ss. 2 Cor. 5: 3, Gal. 3: 4; upprepadt

så väl — som ock, 1. både — och, 1. icke blott —
utan äfven; efter oözs — neque — et; xat nlt-

zoc, zauzo = isque, idque; xat — ds, men

också, och dertill 1. tillika 1. derjeinte 1. äfven. —
Anm. Att anföra särsk. ställen för detta så ofta

förekommande ord, liar jag ansetl öfverflödigt.

Kaidtfaz, a, !> (somliga af NBJD förtryckaren 1. för-

tryck; andra = Kr
t <fd^. å af Syr. klippa)

Caiphas, tillnamnet (/.syöpsvn;) på en öfverste-
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prest, som egentl. hette Joseph, under kejsar Ti-

bern regering Lc. 3: 2, just på den tid Frälsaren

framträdde med sin offentliga verksamhet, och äf-

veu då Han dömdes till döden och korsfästades.

Procuratorn Valerius Gratus hade kort före sin

afgång från provinsen (25 e. Chr.) uppdragit ho-

nom öfverstepresterliga värdigheten, hkn han bi-

behöll under hela Pontii Pilati procuratur, men

blef efter denues aflägsnande afsatt af proconsuln

Vitellius (36 e. Chr.). Var måg till "Avvac, hkn

se; fkmr äfven Mt. 26: 3.

xacys = xac ys, se yé.

Kdcv ()\\L skapad varelse af rOj? skapa — äfven få

till besittning, deraf den förvärfvade) Cain, Adams

förstfödde son, brodermördare; rfj bdcp K. tw-

peööadac Jud. 11 vandra Cainsvägen, på samma

sätt som Cain (då han utaf afundsjuka öfver den

Abel bevisade nåden var uppstudsig emot Guds

bud och varning och dödade sin broder, så ligger

det antagandet nära, att Judas vill skildra irr-

lärarne ss. sådana, hvilka uppreste sig emot Gud

och det utaf afundsjuka öfver den nåd som be-

vistes de trogna. Afundsjukan var roten till Cains

synd; ur denna rot växer ock snart det fulla ha-

tet ända till mordgerning — jfr) Hebr. 11: 4,

1 Joh. 3: 12.

Kaivd.v 1. -dp, b indecl. (j^Pp., qsi j^p besittning)

Cainan Lc. 3: 36. 38.

xacvåc, yj, <>v ny l:o) nyss gjord, skedd, obrukad,

icke nyttjad Mt. 9: 17 al. — 2:o) som icke förut

varit till 1. hörd, ohörd, främmande, ny i sitt slag

1. till sin beskaffenhet Mt. 26: 28 al, xacvou Mt.

26: 29 står på sitt sätt ss. adverb. — ss. nytt

d. ä. å nyo; compar. -örepoc Act. 17: 21 (Athen.

ville alltid säga 1. höra ngt som var nyare äu det

dittills varande nya). Om skillnaden emellan xac-

våc och véoc se detta sednare ord.

xacvörqc, 'fjfoc, vj (fgde) nyhet, nytt tillstånd 1. vä-

sende, ny författning, év /. &oyjc Rom. 6: 4 i

lifvets nya författning, ev x. nveöpazoc 7: 6 (i

den nya författning af vårt inre och yttre lif, som

bildat sig under den H. Andes inflytande, och icke

i den gamla författningen, hvilken vi hade under

inflytande af den skrifna lagen).

xacnep, partikel (xac, itép) ehuru, fastän, oaktadt

Phil. 3: 4 al., construeras öfverallt med particip.,

utom vid en mindre säker läsart i de äldre edi-

tionerna Apoc. 17: 8, der det heter xacnep eazcv.
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zatpoc, oö, b (beslägtadt med xdpa hufvud; xatpioc

capitalis)
x

qsi caput temporis, hufvudsaklig

tid l:o) rätta tiden 1. tidpunkten, opportuni-

tas, tempus opportunum, dertill eguad 1.

tjenlig tid Act. 24: 25, Rom. 12: 11, Gal. 6: 10;

bestämd tid xacpcp Lc. 20: 10 då det var tid,

sv x. 1 Petr. 5: 6 på bestämd tid, »i sinom tid»

(på yttersta dagen), xazd xmpov på bestämd tid,

äfven i rattan tid Rom. 5: 6. — 2:o) = ypövoc

tid (ehuru alltid mera bestämd) rcpbc x. Lc. 8:

13, 1 Cor. 7: 5 till en tid, xpb x. 1 Cor. 4: 5

i förtid, Ttpbc x. copac 1 Thess. 2: 17 för en

stunds tid, helt kort tid — äfven tidsålder Rom.

13: 11 (den nuvarande); b x. obroc Mc. 10: 30

al. — b alcov ohzoc (se alcov), b x. zou Xpccrzou

1. blott xacpoc Mt. 8: 29 al. Christi ankomst till

domen och dojn. — plur. ol xacpoc Mt. 16: 3

tidsåldrarna 1. perioderna (b alcov ouzoc och péÅ-

Icov, se alcov), deras omvexling d. ä. Messiae an-

komst och början af hans rike; xacpoc Act. 1: 7

al. tidpunkter, 2 Tim. 3: 1 tidsomständigheter,

Gal. 4: 10 högtider, helger (Påsk, Pingst, Löf-

hyddohögtiden). — 3:o) år, xmpov xac xaipobc

xal Tjpcai) xacpod Apoc. 12: 14 = 3Ä prophetiskt

år = 42 veckor = 1260 dagar (jfr Dan. 7: 25,

12: 7) Apoc. 11: 2. 3, 12: 6, 13: 5 (att be-

stämma denna tid i vanliga år blir alltid vansk-

ligt — endast i typiskt afseende synes denna tid

vigtig).

käcoap, apoc, b — Gassar (ursprungl. nom. propr.,

tillhörande Julius Ccesar), sedan Augusti tid nom.

appellat. på alla Romerska regenter —- kejsare

Mt. 22: 17 al

hacadpeca, ac,v] (fgde) Csesarea, Kejsarstad; 2:iie

städer med detta namn i N. T. l:o) K. dhAbrkoo,

Ccesarea Philippi, som låg i Gaulonitis vid foten

af Libanon och i grannskapet af Jordans källor,

en dagsresa från Sidon och \\ sydvest från Da-

mascus; hette förut lla.vedc 1. -cäc, men tetrar-

chen Philippus, som utvidgade och förskönade

det, gaf det sitt namn; fkmr Mt. 16: 13, Mc.

8: 27. — 2:o) K. zrjc IJaÄacavcvTjc, i N. T. blott

Kacadpeca, Ccesarea Palcestince låg vid Medelhafvet

emellan Joppe och Dora, 10 Sv. mil från Jerusa-

lem, en af de största städer i Palaestina med en

förträfflig hamn, redan före Jerusalems förstöring

säte för Rom. procuratorerna, till största delen

bebodd af hedningar, men äfven flera tusen Judar

funnos der; förut stod der ett castell Zzpd.zcovoc
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nöpyoz, Stratons torn, men Herodes den store

byggde en stad, som han till Augusti ära kallade

Katadpeia (Zzfiaazrj). Hamnen var mycket be-

sökt. Vespasianus upphöjde staden till en llom.

coloni. Nu ser man der blott några ruiner och

fiskarekojor, som likväl behålla det gamla namnet

Kisarie; fkmr Act. 8: 40 al.

xatTOC, conj. (xai, zni) och det oaktadt, fastän, ehuru-

välj xaizot zaiv spycov yevtjd-éwiov Hebr.

4: 3 »och det oaktadt verken från verldens grund-

läggning voro fulländade» (och Gud således redan

åtnjöt sin hvila, hvilket bevisas af det anförda

språket Genes. 2: 2. 3 — men denna Guds hvila

efter skapelsen skiljes ifrån den hvila Han delar

med menniskors barn, ehuru den för Gud är den-

samma).

xaizoiys (fgde, yé) quamquam, ehuruväl Act. 17:

27 (Tisch. har xai, ye), mot vanan i profaugrek.

construeradt med verbum finit. Joh. 4: 2; dock

likväl Act. 14: 17.

xaico; xaodrjoopac, xéxaouai, åxaödvjv tända, an-

tända Mt. 5: 15, bränna, förbränna; pass. antän-

das, brinna Lc. 12: 35 al., trop. Lc. 24: 32, för-

1. uppbrännas, förtäras Mt. 13: 40 al.; p. p. p.

antänd, brinnande Tiop Hebr. 12: 18.

xåxei, crasis st. xai éxsi och der, äfven der Mt.

5: 23 al.

xåxsiiJev, crasis st. xa\ éxactiev adv. loci Mc. 10: 1

al.; men äfven temporis Act. 13: 21 och derefter.

xdxs~iv<K, crasis st. xai éxelvoz och denne, äfven

denne 1. han Lc. 11: 42 al. (se éxecvoz).

xaxia, a<z, i] (xaxöc;) feghet, oduglighet, elakhet, ond-

ska, nedrighet Act. 8. 22, Rom. 1: 29 al., skade-

fröjd 1. -lust nocendi cupiditas (quae malo

delectatur al i e no) 1 Petr. 2: 1; förderf, olä-

genhet, besvär, plåga Mt. 6: 34.

xaxorjheta, az, i] (xaxorjbx
'fj'Z, s<r af dålig charakter,

vanartig — xaxaz, — äfven lömsk) vanart,

lömskhet, ilska Rom. 1: 29.
*

xa.xoXoyéco, rjaa (xaxötz, Åoyot;) g? xaxdxz Åéyecu

tala ondt 1. illa om ngn, smäda zivd Mc. 9: 39,

Act. 19: 9, förbanna Mt. 15: 4, Mc. 7: 10.

xaxonö.Heta, «c» f} (xaxonadrjz, som lider 1. sliter

ondt, olycklig, eländig — xaxöc, Tid.doc) lidande,

olycka, missöde Jac. 5: 10.

xaxonadéco, yoa (se fgde) slita ondt, lida 2 Tim.

2: 3. 9, Jac. 5: 13.

xaxorroiéco, rjaa (följ.) göra ondt, handla illa, synda

Mc. 3: 4 al.

xo.xo-oiöz, öv (följ., rrntéoj) ondt görande; i N. T. ss.

subst. illgerningsman, lagbrytare Joh. 18: 30 al.

xaxoc, Tn öv (trol. af yd^apai vika) den som viker,

feg, dålig, oduglig, eländig, ond, elak Mt. 21: 41

al., skadlig, farlig Col. 3: 5; ro x. ondt, veder-

värdighet Lc. 16: 25, Act. 16: 28, förolämpning,

elakhet, dålighet Mt. 27: 23 al., äfven plur. Kom.

1: 30 al.

xaxoupyoz, ov (fgde, épyov) som gör ondt, handlar

dåligt, dålig, ondskefull; i N. T. ss. subst. ill- 1.

ogerningsman, förbrytare Lc. 23: 32. 33. 39, 2

Tim. 2: 9.

xaxnoyéop.ai (xaxöc, dyco) fara illa, slita ondt, miss-

handlas Hebr. 11: 37, 13: 3.

xaxöco, (bom, ojaa (xaxöc) illa behandla, gå illa åt,

fara illa med, misshandla, plåga Act. 7: 6 al.,

ängsla, oroa Act. 14: 2 (genom insinuationer, upp-

hetsningar o. s. v.), aozobc zou ~oisiv zå ^pi<frt
Ixftsxa Act. 7: 19 egentl. han behandlade dem

illa för att göra deras barn utsatta d. ä. för att

derigenom tvinga dem att utsätta sina barn; göra

ondt, skada 1 Petr. 3: 13.

xaxcoc, adv. (af xaxöc) illa, dåligt x. s%eiv Mt. 4:

24 al. må illa, vara dålig 1. sjuk, x. ndoyeiv Mt.

17: 15 fara illa, slita ondt, plågas, x. kéyeiv zivd

Act. 23: 5 tala illa om, smäda, x. alzéiaäat Jac.

4: 3 bedja illa, icke rätteligen; på ett eländigt

sätt, ömkligt, jemmerligen Mt. 15: 22, 21: 41.

xdxcoatc, scoc, fj (xaxöco) misshandling, lidande Act.

7: 34.
*

xakdptrj, rjc, r
t
culmus, halm, strå, stubb (på en

åker) 1 Cor. 3: 12 (neml. väggar af blandad lera

och halm).

xdXapoc, ou, ö calamus, rör, vass Mt. 11: 7 al.;

• skrifrör, penna 3 Joh. 13 a rund o scriptoria

(Arab. kalam) växer i kärr emellan Euphrat och

Tigris, vid Persiska hafsviken o. s. v.; rören, som

äro fyllda med märg, uppmjukas först, torkas der-

på och användas, sedan de blifvit tillspetsade och

klufna, till att skrifva med; mätstaf Apoc. 11: 1,

21: 15. 16 (var hos Grek. och Kom. 10 fot lång,

hos Jud. 6 alnar och 1 tvärhand).

xaXico, xaÅéaco, xéx/^xa, ixdlzoa -, xfoj&yaoftat, xé-

xXrjpai, exlr^TjV l:o) kalla, nämna, benämna, xa-

Xsazic ro (hopa wjzob '/tjctouv Mt. 1: 21 (älven

23. 25) egentl. du skall ss. Hans namn nämna 1.

uttala JEsus, kalla Honom JEsus, ztvå sr:'i :w

övöpazi zivoc Lc. 1: 59 uppkalla ngn efter nå-

gons namn, xaz ovopa Joh. 10: 3 (j (fcovsi) vid
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namn. — scepissime. 2:o) kalla, framkalla, ropa

till sig Mt. 2: 7 smpius, tillropa Rom. 4: 17;

kalla till sig, bjuda, inbjuda a) till en måltid i

almht Mt. 22: 3—9 al., ätVen 1 Cor. 10: 27,

b) till delaktighet i Messiasriket och dess salig-

het, till det eviga lifvet Mt. 9: 13 smpe, c) kalla

till lärjunge, till ett embete o. s. v. Mt. 4: 21 al.

—
- 3:o) kalla, bjuda, förfoga öfver ra frq (hra

cos övra Rom. 4: 17 det som icke är till ss.

öfver det som är till (ett upphöjdt uttryck för

Guds allmakt!). — Pass. aldrig = elvat, utan

— kallas, nämnas, erhålla 1. bära namn af, ut-

tryckligen 1. allmänt erkännas, anses för Mt. 5:

9 al., tco dvofxau tivi Lc. 1: 61 nämnas med

ngt namn, heta så, ev 'Ioaäx x. t. X. Rom. 9: 7

uti Isacs person skall för dig en afkomma näm-

nas d. ä. Isac skall vara den, hkn skall gälla ss.

din afkomma, derför erkännas och så nämnas,

ä%pc<: ou x. t. Å. Hebr. 3: 13 så länge det der

i dag nämnes, så länge det heter i dag; älven

kallas, inbjudas, hvaraf oi xexÅrjpevoi Mt. 22: 3

al. de bjudne d. ä. gästerna, x):rjdrjvat xlr)atv

Eph. 4: 1 få en inbjudning (verb. c. subst. con-

jug., enligt phrasen xaXelu xtvo. xXrjotv låta kal-

lelse 1. inbjudning utgå till ngn, meddela ngn en

inbjudning).

xaXXtéXatos, av (xaXtk, éXata 1. eÅatou) med skön

olja; ss. subst. yj ädelt oljoträd Rom. 11: 24.
*

xdXXtov, compar. till adv. xaXcoz, bättre (än andra)

Act. 25: 10.
*

f xaXodtddaxaXo^, ou, b, yj (xaX(k, dtddoxaXos) som
lärer det sköna 1. ädla, dygdens 1. ärbarhetens

läromästarinna Tit. 2: 3.

KaXot Xtjuévez egentl. sköna hamnar, god ankarplats,

en landningsplats på ön Creta, som ännu kallas

»Limenes Kali» Act. 27: 8.
*

f xaXonoiéco (följ., zotéco) handla rätt 2 Thess. 3: 13

(undvika deras onda exempel som gå sysslolösa).
*

xalbs, /], ov skön 1:6) till det yttre, till utseendet,

utmärkt i sitt slag, med afs. på sin bestämmelse,

duglig, brukbar, af god beskaffenhet, god (om

frukt, träd, jord o. s. v.) Mt. 3: 10 saipe. —
2:o) till det inre, sedligt skön, god, ädel Mt. 5:

16 al.; ro xaXöv Rom. 7: 18 det sköna, goda,

ädla. — xaXov eaTtv rjpÄs (ode elvat Mt. 17: 4

egentl. det är angenämt att vi äro här = detta är

för oss en angenäm vistelseort; xaXov aoi eaxtv

med infin. och yj Mt. 18: 8 godt är det för dig

(och bättre) att än, äfn aé Mc. 9: 43. 45
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att du o. s. v.; äfven. i allmht xaXöv eaxi Ttvi

1 Cor. 7: 1 al. det är godt, nyttigt för någon

med infin., i hvars ställe också står el med verb.

finit. ss. Mt. 26: 24, Mc. 9: 42, äfven édu 1

Cor. 7: 8.

xäXumia, aTo$, to (följ.) egentl. det betäckta, be-

täckning, täckelse, slöja 2 Cor. 3: 13, trop. ibid.

14. 15. 16 (om det som hindrar att genomskåda

och förstå en sak).

xaÅÖTTTOj, 6(/>co, 0<pä; u/x/xat l:o) omhölja, betäcka

Mt. 8: 24, Lc. 8: 16. — 2:o) omhölja, gömma,

dölja trop. Mt. 10: 26, 2 Cor. 4: 3. — 3:o) om-

hölja, skyla, öfverskyla, trop. skaffa förlåtelse för

ti ngt, uyd-r, x. Trlrjttoz ä/iapzuov 1 Petr. 4: 8

kärleken skaffar förlåtelse för en mängd synder (i

det hon befrämjar brödernas omvändelse och hel-

gelse), så ock Jac. 5: 20 «den som omvänder en

syndare ex tt/oV^c båou, han räddar en själ från

(den eviga) döden och utverkar sålunda förlåtelse

för många synder (neml. alla dem som syndaren

begått)».

xaÅcoz, adv. (af xaX6<z) skönt, godt, väl, x. noietv

tivi Mt. 5: 44 al. göra ngn godt, x. e%etv Mc.

16: 18 befinna sig 1. må väl, vara frisk (fut.

blifva), x. elnelv riva Lc. 6: 26 tala väl om ngn,

x. énoirjaac; Ttapayevöiievoc; Act. 10: 33 du har

gjort väl deruti att du kommit; riktigt, rätt, pas-

sande, förträffligt Mt. 15: 7 al., på ett rätt sätt

Gal. 4: 7, au xddou code x. Jac. 2: 3 du, sitt

du här vackert = du, var god och sitt här, 1.

ock = tag du in denna hedersplats! x. nötets

Jac. 2: 19 det gör du rätt i = godt! nå väl!

nyttjas äfven ironice skönt, vackert, med rätta ss.

Mc. 7: 9, 2 Cor. 11: 4.

xärj.é, crasis st. xat e/ié.

xd.f±r}\oz, ou, b af ett Arab. verb. bära) kamel

Mt. 3: 4 cd.; detta djur, »öknens skepp», har se-

dan äldsta tider begagnats till varors transporte-

rande i öknen: det är dertill så väl af andra skäl

lämpligt, som äfven derföre att det kan härda ut

till och med 16 dygn utan att dricka; af dess

hår, som om våren falla utaf, gjorde man och

gör gröfre kläder 1. c. och tält; de ordspråksvis

anförda orden Mt. 19: 24 al. beteckna det omöj-

liga 1. det som synes omöjligt, så äfven Rabbi-

nerna och i Koran.

f xd/HÅoz, ou, b ankartåg — oriktig läsart st. fgde

Mt. 19: 24, Lc. 18: 25; anm. några lärde an-
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sågo den fgde liknelsen alltför vidunderlig och

satte denna i stället ss. mindre omöjlig, men be-

sinnade icke, att liknelsen Mt. 23: 24 (att svälja

kameler) är lika besynnerlig och icke kan hjelpas

med att substituera xdpuXoz; ordet fkmr blott hos

Scholiaster och Grammatici.

xdpuvoc, oo, vj caminus, kamin, smält-, bränn- 1.

bakugn, i allmht ugn Apoc. 1: 15, 9: 2, x. nopoz

Mt. 13: 42. 50 eldsugn = Gehenna.

xafj.fj.6w, oaa. (för xu.rap.6co per apocopen, af p.6co,

se fjtoéä)) sluta igen, tillsluta (ögonen) Mt. 13:

15, Act. 28: 27.

xdpvco, xéxprjxa, sxapov arbeta sig trött, blifva 1.

vara trött, tröttna Hebr. 12:3 (i kapplöpningen)

;

vara matt, kränk, sjuk Jac. 5: 15.

xåpoc, crasis st. xac époL

xdpnrco, xdpc/xo, exapipa kröka, böja yovo xivi Rom.

11: 4 1. itpoz tivo. Eph. 3: 14 för ngn; äfven

inträns, böja sig Rom. 14: 11, Phil. 2: 10.

xäv — l:o) xal hav och om, om ock, äfven om

Mt. 21: 21 al., xäv phv notr/arj xapnov Lc. 13:

9 scil. eb~- 1. xaX&s eyec (ty här är oyrjpa dvav-

zanåoorov — utan motsvarande eftersats — ss.

det stundom inträffar vid den förra af 2:ne vilkors-

satser); om blott Mc. 5: 28 al. — 2:o) xac av

skenbart 2 Cor. 11: 16, ty xåv coq dcppova är

— xa\ hav toq dcppova dé^YjoÖé p.s.

Kava, rj indecl. (i~ljlj? rör, kanal) Cana, en by i

Galilseen, ett stycke N.V. från Nazareth, äfven-

som icke långt ifrån Capernaum åt S.V., kallas

riy?
- Fahloiaz till skillnad ifrån ett annat Cana,

en stad i Assers stam icke långt ifrån Tyrus i

S.O.; här förrättade Frälsaren sitt första under-

verk, då han förvandlade vatten i vin Joh. 2: 1

följ.; fkmr äfven 4: 46, 21: 2.

xavavolos, oo, b (NJp
T)

ifrig, nitälskande = (py-

XwzYjs, likt se; så kallades Judas, broder till

Jacobus den yngre Mt. 10: 4, Mc. 3: 18 (enligt

Tisch.).

xavavltYjz, oo, o — och
||
fgde 11. cc.

Kavddxrj, Yj$, Yj (härledning oviss) Candace, drottning

öfver iEthiopien (Meroe) Act. 8: 27; men detta var

ej hennes egentliga namn, utan ett gemensamt

namn för alla drottningar (ty sådana regerade i

Meroe) vid Frälsarens tid, liksom Pharao var ge-

mensamt namn för konungarne i yEgypten.

xaucöv, övoz, 6 (besl. med xdvva, Yj rör) rakt trä

staf, hvarmed ngt upprätthålles 1. hvarefter det

xapSia.

rättas, regula, regel, rättesnöre xavövt ozocysiv

Gal. 6: 16 vandra efter ett rättesnöre, Phil. 3: 16

{xavövt finnes ej hos Tisch., se ozotyéco); mät-

snöre, vinkelmått, måttstock, riktbräde, lineal,

gränslinea ro pérpov roö x. 2 Cor. 10: 15. 16

den af gränslinien 1. mätsnöret bestämda verk-

ningskrets.

KaTzspvaoop, Yj, äfn Ka<papvao6p indecl. (Cirij~"lEO

ycopiov 7:apo.x).YjO£(o<; tröstens 1. hugsvalelsens by,

andra Nahums by) Capernaum, en blomstrande

stad i Galilaeen vid nordvestra stranden af sjön

Genesaret (deraf 7iapaJ}a.).aaaia. Mt. 4: 13) på

gränsen af Zebulon och Naphtalim, 2 timmars

väg i söder från Jordans inlopp i sjön (alltså N.V.

om sjön); der uppehöll sig Frälsaren mest under

sitt 3-åriga medlarekall, sannolikt i bröderna Petri

och Andreas' hus (jfr Mt. 17: 24 följ.), hfre han

kallade den sin stad Yj cdta n6h<; Mt. 9: 1; sta-

dens namn fkmr ej i G. T., hfre den torde vara

uppbyggd efter Babyloniska fångenskapen; i N. T.

fkmr den Mt. 4: 13 al.

xa.TZTjleöco {xdiajkoz caupo, hökare, kräniare, kypare,

ss. adj. hörande till dessa, bedräglig — xd.-rco

uppsnappa, uppfånga genom munnen 1. näbbet,

sluka — besl. med capto, eapio) bedrifva en

hökares 1. kypares yrke (och då dessa sednare ofta

förfalska vinerna), förfalska 2 Cor. 2: 17.

xa.7zv<K, oo, 6 (plägar härledas af xdrzco, xa.zoco an-

das, pusta) pust, rök, ånga Act. 2: 19 al.

KaTZTza.ooxia, «c, Yj Cappadocien, det östligaste land-

skapet i M. Asien, emellan lilla Armemen i O.,

Phrygien och Paphlagonien i V. och Pontus Eu-

xinus i N.j i S. genom Taurus skildt från Cilicien.

1 N. T:s tid var det en Romersk provins, som

utom Cappadocien äfven omfattade L. Armemen

Act. 2: 9, 1 Petr. 1: 1.

f xapaooxia, «c. Tj Rom. 8: 19, Phil. 1: 20 j|
d~o-

xapadoxia, likt se.

xapdia (af xéap, smdr. xv
tp cor) hjerta l:o) ss. del

af inelfvonia och säte för blodomloppet och lifvet;

fkmr i N. T. ej i denna bemärkelse, utan tropice

ss. midten, medelpunkten xapdia z?jz ?'^C Mt.

12: 40. — 2:o) ss. säte för tankarne, känslorna,

begären o. s. v.; sinne, förstånd Mt. 5: 8 scepis-

sime; trop. systv ztvå hv zfj x. Phil. 1: 7 d. ii.

innerligt älska, äfven sivai hv rjj x. nvéc 2 Cor.

7: 3 (»J ären i våra hjertan för att med oss dö

och lefva» d. ä. för att, om det är bestänult för



oss att dö, i döden, och om det är oss bestämdt

att blifva vid lif, i lifvet icke vika ur våra hjer-

tan, vår kärlek), deraf = anXdyyva, ss. ex xap-

8ias Eora. 6: 17, ånb rcov x. Mt. 18: 35, s£

SXrjs rys xapdcas Mt. 22: 37 af hela hjertat,

innerligt; dvaftaivecv énc ri)v x. Act. 7: 23 (se

ävaftatvecv), Séaäac év rf] x. 1. ek rrjv x. Lc.

1: 66 aZ. = 3.^ ^ Dlty = al ta raente re-

postum habere, sätta sig något i sinnet, göra

ngt till föremål för sin eftertänka, betänka, be-

grunda; eixsiv 1. Xéyeiv év ry x. Mt. 24: 28

(se Xéyco).

f xapdioyvcoarrjs, ou, b (fgde, yvoxjvrjs) hjertekän-

nare 1. -ransakare Act. 1: 24, 15: 8.

xapitås, ou, b (se xdpipos) ege.ntl. det torkade, torra,

mogna; frukt, gröda, skörd Mt. 3: 10 pluries —
ryjs xoiXias Lc. 1: 42 lifsfrukt, r^c bacpuos Act.

2: 30 ländens frukt d. ä. köttslig afkomma, efter-

kommande, rcov yetXécov Hebr. 13: 15 läpparnes

frakt 1. offer (Hos. 14: 3 har egentl. ttTJ^to onD
läpparnes oxar trop. för läpparnes offer, men LXX
läste UTlDty "HD läpparnes frukt); trop. verkan,

handling Mt. 3: 8 al., nytta, fördel, inkomst, af-

kastning ss. eyeiv x. Rom. 1: 13 hafva frukt (af

min lärareverksamhet — Apost. betraktar den upp-

byggelse han skulle stiftat ss. sin egendom), Rom.

15: 28 afkastning (af christliga kärleken) ~ sam-

manskott, collect, x. epyou Phil. 1: 22 vinst för

min (apostoliska) verksamhet, x. 6 nXeovdCcov ek

Xöynv bpxov Phil. 4: 17 den frukt som öfverflödar

för eder räkning (den Messianska belöningen, hkn

Philippus vid Messiae ankomst skulle uppbära för

sina kärleksverk emot Paulus) o. s. v.

Kdpnos, ou, o (Jarpus, en christen i Troas, hos

hvilken Paulus qvärlemnade åtskilliga böcker; fkmr

blott 2 Tim. 4: 13.
'

xapnocpopéco, rjoa (följ.) bära frukt Mc. 4: 28, trop.

Mt. 13: 23 al.; med. Col. 1: 6 vara fruktbärande

(om evangelii verkan i det inre och yttre lifvet).

xapnocpbpos, ov (xapnos, cpépco) fruktbärande Act.

14: 17.
*

xaprepéoj, yaa (xaprepbs full af styrka, stark af

xdpros per metathesin. st. xpd.ros) vara stark,

ståndaktig, hålla ut med, hålla sig fast 1. stånd-

aktigt vid ngn riva Hebr. 11: 27.

xdpcpos, eos, to {xäpipio sammandraga, torka) hvarje

torr, kropp, torrt ris, strå, halm, stjelk, agnar, grand

Mt. 7: 3—5, Lc. 6: 41. 42 (bild af ett ringa fel).

xard 159

xapyrjddiv, bvos, rj a) Carthago — b) en ädelsten

= yaXxrjdfbv, för hkt det är en mindre god läs-

art Apoc. 21: 19 (se yaXxrjåd>v).
*

xard, prcepos. (besl. med xéiaftai och utmärker så-

ledes, att ngn 1. ngt är öfver ett annat, ofvanpå;

lmfvudbetydelsen är alltså på) l:o) med genitiv,

a) på eys.iv x. xetpaXrjs 1 Cor. 11: 4 på hufvu-

det, xaréyeev (/.) rrjs xscpaXrjs Mc. 14: 3 göt

på hans hufvud, begöt hans hufvud, rj x. ftdflous

nrcoysia 2 Cor. 8: 2 den på djupet gående, ned

i djupet trängande fattigdomen = deras djupa

fattigdom. — b) på, emot elrceiv 1. XJyetv x. revos

Mt. 5: 11 al. tala på 1. emot ngn, Rom. 8: 31.

33, 1 Cor. 4: 6 al. ; vid, écjopxiCsiv rtvå x. revos

Mt. 26: 63 besvärja ngn vid ngn (egentl. med

handen utsträckt emot ngn), så äfven bpvuvai x.

revos Hebr. 6: 13. 16 svärja 1. bedyra vid ngn,

så äfven 1 Cor. 15: 15. — c) på, öfver (utsträck-

ning) /. oÅrjs rvjs nepiycopou Lc. 4: 14 öfver

hela den kringliggande trakten, x. SXrjs r'7js 7ou-

oaias Lc. 23: 5 öfver hela Judaeen, Act. 9: 31.

42, 10: 7. — d) på (hkt man varit), ifrån, ned

från t. ex. x. aurrjs Act. 27: 14, ned- 1. utför

rou xprjpvou Mt. 8: 32 branten. — Anm. Denna

betydelse bör förklaras sålunda: t. ex. fiaiveiv xard

rou dpous = ftaévstv stiga rou opous från ber-

get, xard på hkt man varit. — 2:o) med accusat.

a) på xarå rc Lc. 1: 18 på hvad? hvarpå? x. ro-

tcous Mt. 24: 7, Mc. 13: 8 på spridda ställen, här

och der, x. rov rönov på platsenj x. rrjv bdov på

vägen, x. éxéivov rov xaipöv 1. rov xatpbv rourov

Act. 12: 1 al. på denna tid, x. nav öd.ftfiarov

Act. 13: 27, 15: 21 på hvarje sabbat, x. rijv

rjpépav rou neipaapou Hebr. 3: 8 på frestelsens

dag, x. rb aurö Act. 14: 1 på samma tid 1. gång,

tillika, x. ra aurd på samma sätt, x. ndvra Act.

17: 22 al. på allt 1. i alla afseenden; i, vid, tin-

der ss. xar ovap Mt. 1: 20 i 1. under drömmen.

x. usoovuxriov Act. 16: 25, 27: 27 emot 1. vid

midnatt, x. nioriv Hebr. 11: 13 il. under tro. —
b) i afseende på Joh. 2: 6, Rom. 11: 28 al.,

x. niariv x. r. Å. Tit. 1: 1 i afs. på tron o. s. v.

d. ä. för att befordra Guds utvaldas (= den sanna)

tro och en grundlig kännedom om den christliga

religionssanningen; beträffande 1. rörande b x.

up.ds Act. 13: 29 som beträffar 1. tillhör eder,

eder, rb x. épé Rom. 1: 15 hvad mig beträffar

1. på mig ankommer, rå x. épé Eph. 6: 21 min

ställning 1. belägenhet äfn Phil. 1: 12, Col. 4: 7. —
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c) i öfverensstämmelse med, enligt, efter x. rov

Xpovov Mt. 2: 16 i öfverensstämmelse med den

tid, x. Mavftouov enligt 1. efter Matthrei fram-

ställning, x. éÅTcéda Tit. 3: 7 enligt hoppet, x.

Qeov Rom. 8: 27 al. enligt Gud d. ä. i öfver-

ensstämmelse med den gudomliga viljan, x. to

xpdxoz riyc dötjrjz wjtou Col. 1: 11 i öfverens-

stämmelse med kraften af Hans majestät, x. to

eiJuyyéXiov 1 Tim. 1: 11 (allt) i öfverensstäm-

melse med evangelium (denna tillsats har afs. på

hela den föregående satsen från v. 8), x. faod.x

Gal. 4: 28 i likhet med Isac, o x. <puoiv Rom.

11: 21 naturenlig, naturlig, x. to ojjto Tzveu/ia

1 Cor. 12: 8 efter samma andes förfogande; till

följe af, för skull, af x. Ttaaav aeciav Mt. 19: 3

af hvad anledning som helst, x. äyvotav Act. 3:

17 af okunnighet o. s. v. se för öfrigt de subst.,

med hvilka praepositionen är construerad. — d) ut-

efter, långsutefter, öfver (utsträckning i rummet)

Act. 5: 15, 11: 1 al. — deraf distribut, x. éx-

xhjoiav Act. 14: 23 i hvarje församling, TféXtv

stad, kopTrjv högtid, rjpépav dag, dagligen, p-qva

månad, ero? 1. svioutov år, årligen, x. pépoz del-

vis, xa$ éauTOV för sig sjelf o. s. v. ; vid nume-

ralia x. eva en och en, livar för sig, x. duo två

och två, två i sender, parvis o. s. v. — ovanliga

constructioner: ek xatf 1. xaxa ek Mt. 14: 19

st. xatt' sva den ene efter den andre, to os xoJ)'

ek Rom. 12: 5 men hvad hvarje enskild beträffar

d. ä. hvar för sig (se äfven er? fin.).

xaTtifiacvM, ^7jffopa.i, ftéftrjxa, sfirjv, imperat. xaTafia

Mc. 15: 30 (fgde, ftatvco stiga) stiga ned, gå ned

(från ett högre till ett lägre ställe )( åvaftacveo)

Mt. 8: 1, Mc. 3; 22 al., nedsänka sig, nedkomma

(från himlen) Mt. 3: 16 al., (om gåfva) Jac. 1: 17,

falla 1. störta ned (om eld, regn, vind) Mt. 7: 25.

27 al., nedfalla (på marken) Lc. 22: 44; äfven

(dock blott en gång) Act. 8: 26 om en väg som

går 1. bär nedåt; se äfven dvo.j3o.ivco.

xaTayldXÅco
; efiÅiiihjv (ftd.ÅÅco) nedkasta 1. -störta 1.

-lägga, slå 1. sträcka till marken 2 Cor. 4: 9

(Apoc. 12: 10 har Tisch. sftÅytirj); med. x. Se-

néXiov Hebr. 6: 1 fun damen tum jacere lägga

en grund psTavoiac; (genit. qualitatis) som bestar

i bättring 1. sinnesförändring (likaså vid följande

genitiver).

xarafiapéeo, rjaa (ftapéco) nedtynga, metaphor. för-

orsaka eller vara till besvär eller tunga 2 Cor.

12: 16.
*

xaraytxtxrxw

xaTaftapovo) (ftapovco = ftapéco) = fgde Mc.

14: 40.
'

xaTaftaacc:, ewf, rj (xaTaflalvco) nedstigande, ned-

gång, ställe der man nedstiger Lc. 19: 37 toi>

opouz från berget.

xoxafttftaZco • ftifiao&ijoopat (ftiftd.Zco föra) föra ned,

låta stiga ned, nedkasta, nedstörta Lc. 10: 15

(fkmr egentl. blott der, ty Mt. 11: 23 står xaTa-

ftyjor] hos Tisch. st. xaTäftiftaofrijafl).

xaTuftoty, yjz. /j (xoxafidllco) egentl. nedkastning 1.

-läggning, grundläggning tmépfiaroc Hebr. 11:11

säds 1. afkommas grundläggning (till aflelse 1. att

afla), skapelse to'0 xöapo<> Mt. 13: 35 al, Hebr.

4: 3 se xakoc.

xavaftpaftfw (ftpufleöco) till någons skada (xotu)

vålla, att icke han utan en annan får segerpriset

af ftpaflsåz prisutdelare; pyåek x. Col.

2: 18 låten ingen beröfva eder segerpriset (lifsens

krona), tié/.cov i di t han vill detta o. s. v.

t xaTayyeÅefc, éo»?, 6 (följ.) förkunnare Act. 17: 18.
'

xoTayysllco, rjyyecÅc/.; rjyeXyv (dyyé?Mo =) för-

kunna, ointala Act. 4: 2 al., rov itdvaröv toD

Kop co/j 1 Cor. 11: 26 »så förkunnen J (indicat.,

ej imperat.) HERrans död d. v. s. så gifven J

dermed högtidligen tillkänna, att Christus har dött

för eder.

xo.TO.yehj.co (yeÅd(o) nedskratta, skratta 1. le åt, håna,

bespotta Ttvck Mt. 9: 24 al.

xoxayivcuaxco; xaTsyvcoapai (yivcoaxco) för- 1. an-

märka, fälla omdöme om ngn (vanl. in malam

partem), dömma ofördelaktigt, hysa dålig tanka

om, klandra, anklaga, fördömma Ttvoz 1 Joh. 3:

19—21 »och derpå (neml. på vår kärlek i verk

och sanning) veta vi att vi äro af sanningen (till-

höra Christi rike, som är sanningens rike), och

derigenom skola vi stilla våra hjertan (lugna våra

samveten) inför honom (Guds domstol); ty om
hjertat fördömmer 1. anklagar oss, så är Gud ännu

(ett pro oti) större (ännu mäktigare att anklaga

1. fördömma oss) iin vårt hjerta och vet allt ^il-

ven våra för oss sjelfva förborgade fel oeli brister

jfr Ps. 19: 13, 1 Cor. 4: 4)» — genom en sådan

tydning komma dessa verser i en naturlig Tnot-

sats till den följande 21 versen »om vårt hjerta

icke fördömmer oss» o. s. v.; p. p. p. Gal. 2: 11

klandrad (neml. al' andra — klagomål emot ho-

nom hade blifvit anförda hos Paulus), icke: klan-

dervärd.
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xazdyw/xc, £a£a> Mt. 12: 20, éa$a; édyqv {ayvupi

bryta) ned- 1. sönderbryta, krossa Mt. 12: 20,

Joh. 19: 31. 32. 33.

xazdyo), rjyayov; yffitfd (äyco) nedföra, i synn. skepp

från öppna sjön i hamn; äfven föra ned 1. beled-

saga från ett ställe in i landet till hafsknsten Act.

9: 30, föra ned (ifrån borgen Antonia, der ita-

pspftoXr], soldaternas casern, var Act. 23: 10 och

som låg högt, till oovidpiov, hvars samlingsplats

låg lägre) Act. 22: 30, 23: 15. 20. 28; hämta

ned Rom. 10: 6 (från himlen); pass. segla 1.

komma i hamn (från den höga sjön), landa Act.

21: 3 al. )( dvdysaäac, hkt se.

xazaycoucCofiac, todprjv (dya)vc£opac) nedkämpa, öf-

verväldiga, betvinga n Hebr. 11: 33.

xazadéaj, Tjaa (åéco) på- 1. iövbinda Lc. 10: 34.

xazddyÅos, ov 07jXo<;) helt tydlig, ganska klar, sol-

klar Hebr. 7: 15.
*

xaradcxdCo), aaa; aaäyao/uat, da§rjv (dtxdZa), se

dixaavYjs) fälla utslag emot, sakfälla, fördömma

zivd. Mt. 12: 7 al. (i profangrek. vanligen ztyéf).

xazaåcxrj, 7]s, rj (se fgde) fördömmelse
[|
xaz' auzou

dixfjv Act. 25: 15 (som är rättare).

xazaduoxco, co$a (otdtxco) förfölja, gå efter ngn för

att uppsöka honom Mc. 1: 36.

xazaåooXåa); töodprjv (dookåco) nedslafva, göra till

slaf, underkufva 2 Cor. 11: 20; med. Gal. 2: 4

förslafva oss (under Mosaismen).

xazaduvaazeuco (duvaozeuto vara mäktig, väldig,

herrska af duvaozrjc) öfvervåldiga, underkufva,

betvinga zivås Jac. 2: 6; pass. bi:6 zivo<; Act.

10: 38 öfverväldigas af ngn.

f xazdftepa, aroc, zö Apoc. 22: 3
||
xazavdftepa,

hkt se.
*

t xaza&e/uaztCa) (fgde) Mt. 26: 74
|]
xazavadepa-

ziZto, hkt se.

xazaia^ovo); uv&yaopat, uvftrjv {ala^uvco) nedskymfa,

skämma ut, vanära 1 Cor. 11: 4. 5, nedsätta,

bringa på skam, svika Rom. 5: 5; pass. skäm-

mas, blygas, komma på skam Lc. 13: 17 al.,

besvikas, gå förlustig (Mess. frälsningen) Rom.

9: 33, 10: 11, 1 Petr. 2: 6.

xazaxaico, xauaco, éxauoa; xau&yjaopat, xarjaopai,

exdqv (xauo) ned-, för-, uppbränna Mt. 3: 12 al.

;

pass. nedbrännas 1. -brinna, förbrinna 1 Cor.

3: 15 al.

xazaxaÅunzai (xaÄOTtzco) ned- 1. öfverhölja, helt och

hållet betäcka; med. helt och hållet 1. fullkomligt

Molander, Grek. Lex. t. N. T,
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betäcka sig 1 Cor. 11: 6, zrjv xe<paki]v v. 7 sitt

hufvud.

t xazaxauydopm, 2 pers. xauydaai pro xauya (xau-

ydop.ac) förhäfva sig emot, föraktligt behandla, för-

akta ttvéc Rom. 11: 18, äfven xazd zivos Jac.

3: 14, e/ieoc x. xptoeax; Jac. 2: 13 »barmhertig-

het triumpherar öfver dom» (har alltså af domen

ingenting att frukta).

xazaxeipou (xö7pm) ligga ned, ligga (af sjukdom)

Joh. 5: 3. 6, vara sängliggande Mc. 1: 30, 2: 4

al.; äfven ligga till bords = åvdxeiptai Mc. 2:

15, 14: 3 al.

xazaxÅdoj, éxkaaa (xXdco) nedbryta, sönderbryta Mc.

6: 41, Lc. 9: 16.

xazaxÅsico, éxÅscaa (x?£tco) nedstänga, in-, tillstänga,

tillsluta, inspärra év zrj (fuXaxy Lc. 3: 20, ev

(pulaxoCu; Act. 26: 10.

f xazaxÅrjpodozéoj, vjaa (xkrjpos, dcdcopc) gifva 1.

fördela genom lott
\\

följ. Act. 13: 19.
*

f xazaxkrjpovopéco, 7)oa (xkvjpos, vépxo) fördela ge-

nom lott Act. 13: 19.
*

xazax?Jva>, éxÅcva-, exÅiftrjv (xÅiuco) nedböja, nedluta,

låta ngn lägga sig till bords 1. taga plats vid

bord, auzobt; xha'w.<i Lc. 9: 14 låten dem lägga

sig i bordsläger 1. taga plats till spisning hvarf-

tals; pass. lägga sig till bords Lc. 14: 8, ligga

till bords Lc. 24: 30.

xazaxXu^co; uattrjv {xluQco skölja, beskölja) ned- 1.

öherskölja, öfversvämma, fördränka udazi 2 Petr.

3: 6. $
xazaxÅuapoz, ou, b (fgde) öfversvamning, flod, synda-

flod Mt. 24: 38. 39 al.

xazaxolou&éco (dxokouftéaj) följa 1. gå efter, åtfölja

zcvc Lc. 23: 55, Act. 16: 17.

xazaxonzco (xånzco) nedhugga, döda; sönderslå, sarga

Mc. 5: 5.
*

xazaxprjpviCa), laa (xpypvås) störta ngn ifrån 1. ut-

för en brant 1. branten Lc. 4: 29.
*

xazdxpcpa, azoz, zo (följ.) fördömmelsedom Rom.

5: 16. 18, 8: 1 (hvarigenom Gud fråndömmer

ngn det eviga lifvet).

xazaxptvai, tvä), tva; tftyoo/Mc, cpac, idrjv (xpcvco)

fälla (en ofördelaktig xazd) dom med accus. och

infin. Mc. 14: 64 (att han var skyldig till döden),

fördömma zivd Mt. 12: 41. 42 al., zivd &avdzat

Mt. 20: 18 al., men äfven utan tiavdzq) Mt. 27:

3 al. dömma ngn till döden, äfven xazaazpo<pfj

2 Petr. 2: 6 till förstöring (ehuru xazaxp. här

tillika inbegriper bestraffningen 1. utförandet af

21
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fördömmelse-domen), x. ztjv åpapziav Rom. 8: 3

egentligen fördömma synden d. ä. dömma lionom

förlustig sitt välde, tillintetgöra dess välde (se

dduvazos).

xazdxptocz, £Wf, rj (fgde) fördömmande, fördömmelse

2 Cor. 3: 9, 7: 3.

xazaxupieuoj, sooa (xupisuco) vara L blifva herre

öfver ngn 1. ngt ztv(k Act. 19: 16, herrska öfver

h hafva i sitt våld ztvås Mt. 20: 25, Mc. 10: 42;

tages äfven in malam partem 1 Petr. 5: 3 och

betecknar ett missbruk af makten, vara tvångs-

herre, despot öfver ngn zivöc;.

xoxoÅaXsco (ÅaÄéaf) tala på, emot, för- 1. baktala,

rtv(k Jac. 4: 11, 1 Petr. 2: 12, 3: 16.

f xoxaXaXcd, «c, y (fgde) förtal, baktal 2 Cor. 12:

20, 1 Petr. 2: 1.

xazdÅaÅ(K, ov (se fgde) som talar på ngn, på ngns

bak, subst. baktalare Rom. 1: 30.

xazaXapfidvco, xazsiXtjipa, xazsX,afiov, xazsXafioprjv

;

xoxs.iXrjp.pai, xo.zsc— 1. sXyfDrjv, äfven -eXyp<p$7]v

Tisch. (Xapfidvoj) l:o) intaga, taga i besittning,

occupo, bemäktiga sig, gripa, fatta Mc. 9: 18,

anhålla, ertappa zivd ev por/sia, STzaozo<pc6pcp

Joh. 8: 3. 4, öfverfalla, öfverraska Joh. 12: 35,

1 Thess. 5: 4, uppnå, hinna, vinna (om dem som

"iöpa på vädjobanan för att nå målet), finna, få

Rom. 9: 12, 1 Cor. 9: 24 (scil. fipafistov), ~Phil.

3: 12. 13 (se fipo.i3e.lov). — 2:o) metapJior. fatta

med förståndet, begripa Joh. 1: 5 äfn med. Eph.

3: 18, inse, erfara, lära känna, få veta ozi Act.

4: 13, 10: 34, finna Act. 25: 25 med accus.

och infin.

xazaXéyto (Xérco) egeutl. nedlägga, lägga \. räkna

till 1. ibland, uppföra i räkningen, uppskrifva 1.

införa på listan, i förteckningen 1 Tim. 5: 9 (neml.

ibland dem som skulle tjena församlingen, diaco-

nissor, hka till detta embete formligen invigdes

och förordnades).

f xoxdXs.ip.pa. azos, zo (följ.) eg. det qvarlemnade,

qvarlefva. återstod, rest Rom. 9: 27 (blott åter-

stoden 1. resten).
*

xazaX.st.rao, é),siipa Act. 6: 2, sXirtov, X.sXstppac,

sXsif&rjv ()<s'ma>) lemna efter, qvar, i sticket, öf-

rig, öfvergifva Mt. 4: 13 al, lemna efter sig ss.

yuvdixa Mc. 12: 19, zéxva Lc. 20: 31; pass.

qvarlemnas, blifva qvar Joh. 8: 2, 1 Thess. 3: 1,

vara öfrig, återstå Hebr. 4: 1.

f xazaXiftdCto, daco (Xcäd£<o) nedstena Lc. 20: 6.

xara^räoj

xazaXX.o.y/j, iyc, ij (följ.) förlikning, försoning Rom.

5: 11 al.

xoxaXXdooco, if/la^a; TjXXdpjv {dXXdaoio) utvexla,

utbyta, utjemna, förlika, försona zivd zivt 2 Cor.

5: 18. 19; pass. försonas, försona sig zivt med

ngn Rom. 5: 10 al.

xoxdAoiTtoz, ov (xoxa/.smto) qvarlemnad, öfrigblifven,

öfrig Act. 15: 17.

xoxdX.uua, azoz, tå (följ.) ställe der man tager in,

rastställe, värdshus, herrberge Mc. 14: 14, Lc.

2: 7, 22: 11 — utmärker en gästväns hus, se

deremot xo.vdoysxov.

xaza/MO), Xuaco, éXuoa-, /.uftyoopat, sXOÖ^v (X6a>)

l:o) nedlösa (oket af dragarne), göra halt, taga

in, skaffa sig herrberge Lc. 9: 12, 19: 7. —
2:o) upplösa, upphäfva, afskaffa zov vopov Mt.

5: 17, förstöra, nedrifva Mt. 24: 2 al., zov vaöv,

to spyov, zrjv fiouXrjv.

xazapavådvco, spaäov (pavftuvio) egeutl. ?iedlära,

inlära, lära känna, varseblifva, förmärka, med upp-

märksamhet betrakta Mt. 6: 28.

xazapapzupsco (papzupéco) vittna 1. aflägga vittnes-

mål 1. -börd emot ngn zivoz Mt. 26: 62 al.

xazapévco (péva>) qvarblifva, qvarstadna, uppehålla

sig Act. 1: 13.
*

xoxapövaz = xazä pövaq, se pövo^.

f xazavd.Öspa., aroc, zo (dvd&spa) förbannelse, för-

bannelsedom Apoc. 22: 3.

f xazavaftspaziZoj (fgde) förbanna, egentl. önska

förbannelser ned öfver (xazd) sig Mt. 26: 74.

xazavaXioxco {dvaXioxco) förbruka, förtära Hebr. 12:

29 (Gud kallas en förtärande eld enligt Deuter.

4: 24, der Han ock säges vara en nitälskande

Gud, emedan Han icke tål ngn medtäflare, jfr

äfven Deuter. 32: 22 om Hans vredes eld).

xazavapxdco. ijcrco, rjoa (yo.pxdco) stelna, domna,

förlamas af vdpxn styfhet, stelhet, domning, för-

lamning af köld, slagfluss o. s. v.) göra ngn stel,

förlama, metaphor. falla besvärlig, vara ngn till

tunga ztvik 2 Cor. 11: 8, 12: 13. 14.

xazavsuco, euaa (vstjcu) vinka till, åt zivt Lc. 5: 7.

xazavoéco, rjoa (vosio) påtänka, tänka på, öfvertänka

1. -lägga, betänka, betrakta Hebr. 3: 1, akta på

zivd 7rp<k zc Hebr. 10: 24 ngn för 1. till ngt,

se på Rom. 4: 19, Jac. 1: 23. 24, märka, blifva

varse Mt. 7: 3, Lc. 6: 41 al.

xazavzdxo, ijvzrjxa, ijvzrjoa (dvzdco möta, träffa af

dvzc) inträffa, anlända, komma sk zözov zivd

Act. 16: 1 al., hinna till sk zc Act. 26: 7, Eph.
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4: 13, Phil. 3: 11, zå zifoj zd>v almvcuv xazrjv-

zrjXEV (Tisch.) sk 'fj[J-a.<; 1 Cor. 10: 11 egentl.

ändarne L utgångarne af (samtl.) verldsperioderna

hafva hunnit till oss d. ä. verldens slut har in-

träffat på vår tid (neml. enligt föreställningen om

den snart inträffande parusien, med hkn den nya

Messianska verldsperioden skulle börja — och med

hkns inträdande alla föregående verldsperioder lupo

till ända), äfven 14: 36.

f xazdvu$cz. ewc, '/] (följ.) sönderstingande, förorsa-

kande af häftig smärta; ss. följd deraf afsvimning,

domning, dvala, nveupa xazavv^ecoz nö~~in HT!

dvalans ande, d. ä. ande som försätter i djup

sömn 1. dvala Rom. 11: 8.

f xaravöooco
;

evvyrjv (yuaaco stinga) genom- 1.

sönderstinga, bedröfva; pass. få ett styng Act.

2: 37.
*

xazaqioco; Tj^uöftyv (d$t('uo) akta 1. hålla värdig,

bevärdiga; i N. T. pass. hållas värdig, bevärdigas

med injin. Lc. 20: 35 al. 1. zcv('k med ngt 2

Thessl 1: 5.

xazanaziw, endzrjaa; enazTjdrjv (nazéco) nedtrampa,

trampa sönder med 1. under fötterna ev "oaiv Mt.

7: 6, äfven utan detta tillägg Mt. 5: 13 al.; trop.

skymfligt och föraktligt behandla Hebr. 10: 29.

xazarrauais, e<wc, ^ (följ-) lugnande, stillande, brin-

gande till ro och hvila, hvila Hebr. 3: 11 al.

(neml. Canaans land ss. en förebild till den eviga

hvilan), z6no<; x. Act. 7: 49 hviloplats.

xazanaöco, érzaooa (nauco) komma att upphöra, få

att afstå, afhålla, hindra zou p.rj ifrån att Act.

14: 18, försätta ngn i hvila Hebr. 4: 8; äfven

inträns, upphöra, afstå, hvila dito zwos Hebr.

4: 4. 10.

xazanézaapa, azos, zo (xazanezdvvupi utbreda på

1. öfver) det öfverbredda, täcke, täckelse, förhänge,

förlåt; x. zoo vaou Mt. 27: 51 är förlåten för

det aldrah eligaste, äfven kallad ro deuzepov x.

Hebr. 9: 3 (emedan zo Ttpwzov, som likväl ej

fkmr i N. T., skiljde det heliga från förhuset, se

lepov); nyttjas äfven allegoriskt Hebr. 6: 19, 10:

20 (der det ock förklaras med aåp£ Xou).

xazanivco, émov, eitétyrjv (ncvco) neddricka, svälja

Mt. 23: 24, sluka d. ä. i sig upptaga, uppsluka

Apoc. 12: 16 (om jorden), Hebr. 11: 29 (om

hafvet); äfven metaphor. uppsluka 1 Petr. 5: 8 al.,

xazaTio&Tjvai Xunvj 2 Cor. 2: 7 uppslukas af sorg

(sorgen är tänkt ss. ett rofdjur), bringas till för-

tviflan.
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xazaniTizcö, éneaov (ttcttzco) falla ned, nedstörta Act.

26: 14, 28: 6.

xazanXéco, énÅeuaa (nÅsco) segla ned, styra från

öppna sjön mot kusten, lägga till, anlända ££<r

Z7)v %d>pav Lc. 8: 26.

xo.zairovéco (jvovéio) egentl. nedarbeta, utmatta ge-

nom arbete, uttrötta, kränka, plåga Act. 7: 24,

2 Petr. 2: 7.

xazanovzt^co
;

iaftrjv (növzot;, o haf) kasta 1. sänka

ned i hafvet, dränka; pass. sjunka Mt. 14: 30,

nedsänkas 18: 6 {xazanovziapjk dränkning var

intet Judiskt dödsstraff, utan hörde till Greker,

Romare, Syrier och Phcenicier — och nyttjas alltså

här blott ss. bild på en säker död).

xazd.pa, a<?, 'fj {åpd) önskan, bön emot ngn, förban-

nelse Jac. 3: 10 al., xazdpax zéxva 2 Petr. 2: 14

förbannelsens barn d. ä. menniskor som äro hem-

fallna åt förbannelsen, ysvop.evo^ xazdpa

Gal. 3: 13 i det han blef för oss d. ä. oss till

godo till förbannelse (abstr. pro concreto — lik-

som apapzia 2 Cor. 5: 21 — för att skarpare

framställa ss. adaeqvat den satisfaction, som Chri-

stus lemnat lagen).

xazapdopac, ijpapLai, 7)puod.pirjv (dpdopiac bedja, ön-

ska, förbanna af apa) önska ondt emot 1. öfver

ngn, förbanna ngn Mt. 5: 44 al. ; p. p. p. för-

bannad Mt. 25: 41.

xazapyico, 7jaa>, rjxa, yjaa; y&qao/jiat, rjpai, ij&rjv

(åpyéw) försumma, lemna obegagnad; lemna obru-

kad 1. ledig, låta hvila; i N. T. göra overksam,

ofruktbar, onyttig Lc. 13: 7, beröfva sin verk-

samhet, sitt välde 2 Tim. 1: 10, göra ogiltig 1.

om intet, tillintetgöra Rom. 3: 3 al., upphäfva,

afskaffa Rom. 3: 31 al.; pass. afskaffas, upphöra,

försvinna åo$a x. 2 Cor. 3: 7 försvinnande 1. upp-

hörande glans 1. herrlighet; xazapyétzai 2 Cor.

3: 14 (scil. i] TtaÅaiå diadijxf)), vara utan giltighet

Rom. 4: 14, duo zivoc; Rom. 7: 2 vara lös och

ledig ifrån ngn, äfven Gal. 5: 4 = eder förbin-

delse med Christus är upphäfven, beröfvas sin

makt 1 Cor. 2: 6 (när neml. Christus återkommer).

xazapclfpéco; Tj/iai (dpc&péco) eg. nedräkna, räkna,

ibland, uppföra i ett antal ev ziai Act. 1: 17.
*

xazapzi£aj, ccfco, ma; co~p.at, tadprjv (dpzcCco — af

äpzios — fullända, fullborda) bringa till rätta, i

lag 1. ordning, i sitt gamla skick 1. förhållande,

redintegrare, bota, laga Mt. 4: 21, Mc. 1: 19,

metaphor. bringa till rätta Gal. 6: 1, x. zå uazs-

p7]p.aza r<yc itiazeax; bpxov 1 Thess. 3: 10 com-
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plettera, fylla bristerna (luckorna) i eder tro; full-

borda, fullkomna 1 Petr. 5: 10 (så att ingen brist

finnes hos eder); med. bereda sig Mt. 21: 16,

äfven bereda, tillreda oéöfia x. fiot Hebr. 10: 5

en lekamen har du beredt mig (att offra den, att

offra mig sjelf, det är dig ett välbehagligt offer),

fullända Hebr. 13: 21 (der xazdpziaai är aor. 1

med. imperat.); pass. vara beredd, inöfvad, in-

structus Lc. 6: 40, äfven i fullkomlig ordning,

välordnad Hebr. 11: 3, fullkommen 1. -komlig 1

Cor. 1: 10, 2 Cor. 13: 11.

xazdpziois, £<wc, ^ (fgde) iordningställande, fullkom-

nande, förfullkomning 2 Cor. 13: 9.
*

xazapziopås, nu, b = fgde, Eph. 4: 12.
"

xazaaeia), éoeioa (öeioj) nedskaka; zfj X£lP l skaka,

göra en rörelse 1. gifva tecken med handen Act.

12: 17 al., äfven Z7)V XslPa Act. 19: 33.

xazaaxdrczco, éoxcupa; éaxappac {axdnzco) under-

gräfva, nedrifva, i grund förstöra Rom. 11: 3;

tå xazeaxappéva Act. 15: 16 ruiner, qvaiiefvor,

lemningar.

xaraaxeudZco, daco, aaa; aapai, dab^Tjv (axeud&o

bereda) tillreda, anordna, utrusta, bereda, bana

ZYjv bå6u Mt. 11: 10 al., inreda, uppföra, bygga

olxov Hebr. 3: 3. 4, oxyvrjv 9: 2. (6), xcjSajzöv

1 Petr. 3: 20, Hebr. 11: 7; p. p. p. beredd Lc.

1: 17 (neml. att emottaga honom).

xazaoxvjvåco (infin.
—axrjvdlv Tisch.), ojooj, coaa

(axrjvoa)) egentl. tentorium figere, slå ned

sina bopålar, slå upp sitt läger 1. tält, lägra

sig, slå sig ned, uppehålla sig, hvila, bo 5] odps

[WD éXncdt Act. 2: 26 min kropp (den

dödade) skall bo (i grafven) förhoppningsfull (eg.

i tillstånd af förhoppning, neml. att han skall

uppstå), bygga sitt bo 1. näste, nästa (om foglar)

Mt. 13: 22 al.

xazaaxrjvcuan;, e<w<r, i] (fgde) tältning, lagring, läger-

ställe; hvarje ort der man kan hvila; i N. T. om
foglar: uppehållsställe på och under grenarne, nä-

ste Mt. 8: 20, Lc. 9: 58.

xazaaxid&o (oxid^io af oxid) ned-, be-, överskugga

Hebr. 9: 5 (om cheruberna, som bredde sina vin-

gar utöfver IXaazrjpiov).

xazaaxonéaj, rjaa (följ.) spionera, fiendtligt bespeja

Gal. 2: 4.
*

xazdaxono^, au, b (axonöc) beskådare, kunskapare,

spejare, spion Hebr. 11: 31.

xazao~o<piC,co; adp-qv (poyiZto) egentl. genom sophis-

mer bedraga ngn, öfverlista; med. gå listigt till

xarartörjfit

väga med ngn, uppföra sig 1. förfara illistigt emot

ngn Tivd Act. 7: 19.
*

xazaazéXXaj, éazeiXa; éazaXpat (erzéXXco) nedslåppa,

nedsänka (ngt obstakel 1. hinder) hämma, lugna,

stilla Act. 19: 35; p. p. p. v. 36 stillad, stilla.

xazdazrjpa, aroc, to (xafttcrrypt) tillstånd, ställning,

skick, (yttre) förhållande Tit. 2: 3.
*

xazaazoXrj, (xazaozéXXco) nedsläppande soil.

TispiftoXr/Z af klädningen, deraf drägt x. xoopios

1 Tim. 2: 9 ärbar drägt.

xazaazpéfco, e(pa {ozpéyoj) vända upp och ned på,

omvända, omhvälfva, omstörta Mt. 21: 12, Mc.

11: 15 (Joh. 2: 15 står dvéozpeipev i samma be-

tydelse).

f xazaazprjvidco, do(o (<rzp7]9cdco) hysa häftiga, väl-

lustiga begär, »kättjas» tjvoc 1 Tim. 5: 11 emot

d. ä. i motsats mot ngn (härigenom betecknas de

vällustiga begär, åt hka de unga enkorna hän-

gifva sig ss. ngt, hvarigenom de träda med Chri-

stus i en motsats — de tänka neml. blott på

att gifta sig och försumma sin kallelse, sin verk-

samhet för församlingen).

xazaozpocprj, 9j<;, i] (xazaozpécpoj) upp- och ned-

vändning, omstörtning, nedrifvande ( )( olxodopirj),

förstöring 2 Tim. 2: 14, 2 Petr. 2: 6.

xazaazpojvvupi; eazpoj&7jv (<rzpd>wupc) breda på 1.

öfver, bädda, sträcka till marken, nedlägga 1. -slå

1 Cor. 10: 5.
*

xazaoupa) (aupto) neddraga, ned- 1. bortsläpa, med

våld bortföra Lc. 12: 58.
*

xazaacpdCco 1. -o<pdzz(o, éo~<pa$a {a<pdCco 1. o<pdzza>)

nedslagta, nedhugga Lc. 19: 27.

xazaafpayi^co; lapat {(TfpaytZa)) för- 1. besegla

Apoc. 5: 1; man måste tänka sig en 7-faldig

pergamentsrulle, lindad omkring en cylinder, och

det så, att hvarje inre rulle ngt öfversköt den

yttre, så att hvar och en var beseglad och det

ena inseglet kunde synas jemte det andra; yttersta

sidan af yttersta rullen var troligen oskrifven, på

det ingenting af skriften måtte synas.
*

xazdo~£zais, eoc, ^ (xazéyco) egentl. qvar- 1. till-

baka/( ållande ; i N. T. besittningstagande, besitt-

ning Act. 7: 5. 45.

xazazibrjpi, é&yxa; e&épyu (zi&rjpt) nedsätta, ned-

lägga Mc. 15: 46; med. ned- 1. aflägga för sig

(till framtida bruk) x. '/dpizds zivc Act. 24: 27

liksom deponera gunstbevis för ugns räkning, göra

sig ngn förbunden, äfven X(*Plv ^5: 9.
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xazazoprj, iyc» % (xazazépvo) sönderskära, af xazd,

zéfivm skära) sönder- 1. inskärning, stympning

Phil. 3: 2 (bildar en paronomasi till nepizop-rj —
för öfrigt abstr. pro concreto).

"

xazazo$sua)
;

euBrjaopai (zogeuco af z6$ov) ned-

skjuta med pil, sönderskjuta Hebr. 12: 20 (ordet

fkmr ej i de bättre editionerna).

xazazpéyco, édpapov (zpéyco) springa 1. skynda ned

Act. 21: 32 (från den nordvest till templet grän-

sande borgen Antonia — se ^IepoaoXupa).
*

xazaydyopai, fut. 2 till xazea&ico, hkt se.

xazafépco, yveyxa; rjvéy&fjv (fépoj) egentl. bära

1. föra ned, påföra, anföra (emot ngn) Act. 25: 7

(||
(pipovzeq), (prj<pov Act. 26: 10 afgifva sin röst

(lemna sitt bifall); pass. föras ned, ånb zou unvou

Act. 20: 9 nedfördes (från fönsterkarmen) förme-

delst sömnen, nedfalla, falla urrvw i sömn ibid.

xazaysuyco, éfuyov ((peuyco) fly ned, under, taga

sin tillflykt e?c ti till ngt Act. 14: 6; med infin.

Hebr. 6: 18 (som sökt vår tillflykt uti att fatta

i det föreliggande hoppet — bilden tagen af den,

som antingen ss. nödställd till sjös tager sin till-

flykt till dyxupa hpd pliktankaret ss. det yttersta

räddningsmedlet, eller ss. biltog till lands tager

sin tillflykt till en fristad — begge bilderna för-

enas Hebr. 6: 18—20).

xazacp&elpo); (fftapjjoopai), é<p&appai (<p#ecpco) ned

1. i grund förderfva 2 Tim. 3: 8, 2 Petr. 2: 12

(bättre <p&apr}oovzai).

xaza<päéa>, 7]tra (fdéoj) egentl. öfverhölja med kys-

sar, osculis obruere, hjertligen kyssa Mt. 26:

49 al.

xazacppovéa), ya<o, yoa (<ppovéa>) tänka lågt 1. för-

aktligt om ngn, ringa akta 1. skatta, förakta zivöz

Mt. 18: 10 al, zivos 1 Tim. 4: 6 för ngt (eller

kan det heta : hos dig din ungdom), ej akta Hebr.

12: 2, ej bry sig om 1. fråga efter Mt. 6: 24,

Lc. 16: 3 ( )( åvzéyopat).

xara<ppov7)zi]<:, nu, 6 (fgde) föraktare Act. 13: 41.
*

xazayéeo, éyea (yéio) på-, ned-, utgjuta éirc zt

öfver något Mt. 26: 7, xazd ztvoz Mc. 14: 3

(Tisoh. har ej xazd —. se xazd).

xazayftövioc;, ov (yftatv, y&ov(k jord, mark, sam-

stam, med yapai humi, på jorden; begge äro

episka) som är ner i 1. under jorden, underjordisk

Phil. 2: 10 (säges om de döde i Hades).
*

xazaypdopai, syprjadprjv (ypdopai) vanl. förbruka,

missbruka, men äfven mycket, flitigt bruka zivi

1 Cor. 7: 31, 9: 18.
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xaza<puyo), é<pu$a ((puyco) andas 1. blåsa på, afkyla,

svalka Lc. 16: 24.
*

•j- xazeiåcoXos, ov (écåeoÅov) full med afgudabilder

(N. T. ord, bildadt i analogi med xazapizsÅoc

full med vinstockar, xazddevdpos full med träd)

Act. 17: 16.
*

f xazévavzt, adv. (xazd, sv, åvzt) midtemot, midt-

för % x. xcoprj Mc. 11: 2, Lc. 19: 30 den midt-

emot liggande byn; ss. prwpos. med genit. Mc.

12: 41, 13: 3, inför x. ou kmazsuas 0sou Eom.

4: 17 pro x. Osou, x. ou en. inför Gud 1. i Guds

åsyn, inför hkn han trodde, äfven 2 Cor. 12: 19,

men 2: 17 har Tisch. xazsvdmtov.

f xazevwmov, adv. (xazd, évcomov) inför ngns ögon,

i ngns åsyn, inför med genit. 2 Cor. 2: 17 al.,

xaz. zrjs do!-7]c auzou Jud. 24 inför hans herr-

lighet 1. majestät (neml. på domedag).

f xaz£$ouo~cd£(o (e^ouaia) bruka sin makt emot ngn

ziv<k Mt. 20: 25, Mc. 10: 42.

xazspyd&pat, eipyaapat, eipyaodprjv, äfven fjpya-

adprjv Kom. 15: 18, eipydo&rjv (spydCppai) de-

pon. med. egentl. nedergöra, öfverväldiga ; men äf-

ven, och i N. T., nedgöra, göra färdigt, fullända,

änavza Eph. 6: 13 (efter fulländad kamp), till-

vägabringa, åstadkomma, verka dpyijv Rom. 4: 17,

bizopovrjv 5: 3 o. s. v., verkställa, fullgöra Eom.

7: 15 al.; äfven in malam partem föröfva, bedrifva

Eom. 1: 27, 2: 9, 1 Cor. 5: 3, 1 Petr. 4: 3;

aor. 1 pass. tages passive 2 Cor. 12: 12.

xazépyopat, TjMov (spyopai) komma 1. gå ned, be-

gifva sig från högre till lägre trakter, stiga ned

Lc. 4: 31, 9: 37, komma ned Act. 8: 5 al.;

metaphor. ävcoftsv Jac. 3: 15 ofvanifrån (om vis-

heten, som nedkommer).

xazeo&ia), xazacpdyopat, xazéfayov (éa&ioj) ned-

1. uppäia Mt. 13: 4, Lc. 8: 5, uppsluka Apoc.

12: 4, fräta, förtära Joh. 2: 17 al., förderfva, för-

störa rdc olxias zlvos Mc. 12: 40, Lc. 20: 47,

zivd trop. 2 Cor. 11: 20, Gal. 5: 15, förslösa

zbv ftiov ztv<K Lc. 15: 30 ngns egodelar.

xazsu&uva), uva (suD-uvco) göra rak, gifva riktning

(neml. den behöriga), rikta, styra, leda Lc. 1: 79

al., xazeuftuvac 1 Thess. 3: 11, 2 Thess. 3: 5

är 3 pers. optat. aor. 1 act.

xazeuÅoyéai (suÅoyéoj) berömma, prisa, önska ngn

godt, välsigna Mc. 10: 16.
*

xazitpayov, aor. 2 till xazeaäuo, hkt se.

f xaze<pioz7]pi, enéozrjv (scpiozrjpi) uppställa emot;

aor. 2 uppstå, uppträda emot ngn zivi Act. 18: 12.
*
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xaréyco, sayov (iyco) detineo l:o) hålla på, qvar-,

fasthålla Lc. 8: 15, 1 Cor. 11: 2, 15: 2, fast be-

hålla Hebr. 3: 6 al., behälla 1 Cor. 7: 30, 1 Thess.

5: 21, Pb.il. 13; uppehålla, afhålla, hindra riva

tou ftfj Lc. 4: 42 ngn ifrån att, to x. 2 Thess.

2: 6 det som hindrar, o x. v. 7 den som hindrar

(se £ft»c), hämma, förhålla, undertrycka Rom. ti

18. — 2:o) innehafva 2 Cor. 6: 10, intaga Lc.

14: 9 (Mt. 21: 38 har Tisch. oy&fxev). — 3:o)

hålla, styra på 1. mot (strand 1. land) Act. 27: 40

scil. vauv, h vårföre det står skenbart inträns. —
pass. fasthållas sv tivt Rom. 7: 6 i ngt, voarjp.oxi

Joh. 5: 4 vara behäftad med sjukdom (versen fin-

nes ej hos Tisch., ss. misstänkt).

xarrjyofiéo), Tjcrco, rjaa {xcjx^yopo;) tala på 1. mot

ngn, för- L baktala, tadla, förebrå, anklaga Tivb;

ngn Mt. 12: 10 al., anföra klagomål emot nvb;

X. xard tWök för ngt tiv<k Lc. 23: 14, Act. 24: 8,

25: 11, äfven ixspi Ttvoc för ngt Act. 24: 13,

äfven absol. anföra klagomål ss. Act. 24: 2, Rom.

2: 15; — pass. anklagas brrö tivo; af ngn Mt.

27: 12, äfven Tiäpä tivo- Act. 22: 30.

xarqyopia, «c,
:
Q (fgde) förebråelse, beskyllning, an-

klagelse sbpsiv x. Tivöq Lc. 6: 7 (der likväl Tisch.

har xaTTjyopsiv) få sak med ngn, äfven xard tivo;

anklagelse emot ngn Joh. 18: 29, 1 Tim. 5: 19;

sivac sv x. b.ocuTia; Tit. 1: 6 hafva beskyllning

för liderlighet.

xarqyopo;, oo
%

b (xard, d.yopsoco tala offentligen,

af d.yopd) an- 1. åklagare Joh. 8: 10 al.

f xarqycop. opo;, b — fgde Apoc. 12: 10.

xaxrjcpeia., a;, vj (xaT7]<py; med nedslagna blickar,

nedslagen, sorgsen af xard, <fdo; ctr. cpcu;) eg.

ögonens nedslående, nedslagenhet, sorgsenhet, sorg

Jac. 4: 9.
*

xaxrjyécu, 7]o~a; fjpo.1, 'qfrqv (jjyécu) påljuda, låta

ljudet utgå till ngn, lära, undervisa 1 Cor. 14:

19, Gal. 6: 6; — pass. läras, undervisas ti i ngt

Act. 18: 25, &X tivo; utaf 1. förmedelst ngt Rom.

2: 18, få undervisning 1. underrättelse om ngt,

ryktesvis höra rrspc zivoz Act. 21: 21. 24; "va

smyvep; cov (pro a) xarrjy/jörj; Lc. 1: 4

på det du må noga lära känna verkliga förhål-

landet rörande L med de berättelser, hvilka du

ryktesvis hört = hka kommit till dina öron (här

är attraction, liksom Act. 21: 24); b xaxyynöps-

VOS tov Xoyov Gal. 6: 6 den som undervisas i

läran, lärjungen (dcraf catechumeni).

xaroTzrpi^u)

xaxioco; icup.a.1 (locu låta rosta af lo;) låta nedrösta,

öfverhölja med rost; pass. nedrösta, öfverdragas

med rost Jac. 5: 3.

xaTiayöcu, baco (layjco) komma till kraft, hafva

kraft, vara i stånd, förmå; i N. T. taga F. få

öfverhand och behålla den, blifva öfvermäktig,

betvinga, öfvervåldiga, besegra tivo; Mt. 16: 18

TtbXai adoo cåuttj; scil. sxxÅrjaca; Hades'

portar skola icke öfvervåldiga 1. besegra försam-

lingen (denna personificeras och täukes ss. eröf-

rande Hades), se vidare TlU/.t]; inträns, taga \. få

öfverhand Lc. 23: 23.

xaTotxécu, cpxrjoa (olxéco) bebo Timov tcvu Act. 1:

19 al., tov vabv Mt. 23: 21 (om Jehova, hvars

symboliskt-synliga närvaro i det aldraheligaste vi-

sade sig ss. DJPptt/ — se db;a); inträns, bo (lik-

som slå ned sina bopålar) sm' tivo; Apoc. 3: 10

al. på ngt, äfven km ti Act. 17: 26 (med be-

grepp af utsträckning, öfver); tv Tive Lc. 13: 4

al., säges om a) Christus Eph. 3: 7 som genom

tron bor i menniskors hjertan (i den H. Ande

neml., som är Christi Ande Rom. 8: 9. 10, upp-

fyller Christus löftet om sin andliga närvaro i de

christnas hjertan Joh. 4: 23, hvarvid tron är det

mottagande å menniskans sida 8iå TT
t ; moTSco;);

b) den H. Ande Jac. 4: 5; c) den onde anden

Mt. 12: 45 al. éxec; anses äfn kunna construeras

med stc ri, men Mt. 2: 23. 4: 13 hörer st; till

éÄftcbv, och Act. 7: 4 står i nyare editioner rätte-

ligen sv Xappdv.

xaTocxrjac;, sax;, rj (fgde) boende, boning, bonings-

plats, bostad, vistelseort Mt. 5: 3.

f xaTocxyTY/piov, nu, to (se fgde) ställe der ngn bor,

bostad, boning, tillhåll Apoc. 18: 2; Eph. 2: 22

sägas Ephes. jemte hvarje annan församling upp-

byggas till Guds boning, det heliga templet, för-

medelst den H. Ande (Guds Ande förhåller sig

nemligen till detta ideella tempel, ss. Schechina

till det verkliga, och är ett conditio sine qna non

för detsamma).

xaxor/ca, a;, ^ (xaTotxécu) boning, boningsplats,

vistelseort Act. 17: 26-

xaTOTtTpéCco (xaTOTZTpov spegel — hos de gamle af

polerad metall, i synnerhet koppar) spegla, visa i

spegeln; med. spegla sig, se sig i spegeln, men

äfven skåda i en spegel 2 Cor. 3: 18 (i spegeln

skåda vi HERrans herrlighet, emedan vi icke skåda

dess objectiva realité, hkt först i det tillkommande



Guds riket skall ega rum — Joh. 17: 24 al. —
utan blott dess framställning i Evangelio, der

Hans herrlighet afspeglar sig).

xazSp&copa, azoz, zo (xazop&oa) upprätta, upprätt-

hålla, väl ordna 1. utföra, göra rätt — af xard,

opdoai) egentl. det rätt 1. väl gjorda, ordnade,

god ordning, herrlig inrättning Act. 24: 3.

xazco, adv. (xard) nedåt, ned Mt. 4: 6 al., nedan-

till 1. -för Mt. 27: 51 al., ex rcbv x. Joh. 8: 23

af det som är nedantill, det nedra = ex zyjs yrj<;

( )( éx zcöv ävco, hkt se); compar. xazcozépco,

ånb åcezouz (scil. noudoz) xai x. Mt. 2: 16 ifrån

och med det tvååriga (barnet) och derunder.

xazcovepos, a, ov (fgde) nedre, lägre; vä x. (péprj)

z9j<: rfs Eph. 4: 9 de lägre, djupare liggande (i

jemförelse med himlens höjd) delarne af jorden =
zyv x. yr^v den lägre liggande jorden.

*

xaupa, aroc, to (xo.ua) brand, hetta, Apoc. 7: 16,

x. xaopaziZea&ai Apoc. 16: 9 förtäras af hetta.

xa>jpazc£a>, töa; iaftrjv (fgde) förbränna, förtära

Apoc. 16: 8; pass. förtäras Apoc. 16: 9 (se fgde),

genom hetta förtorkas, vissna bort Mt. 13: 6,

Mc. 4: 6.

xauacz, £&>c, ij (xaia>) brännande, förbrännande, för-

bränning Hebr. 6: 8 hvars ända är till förbrän-

ning, går ut på förbränning, hkn slutligen för*

brännes (på en alldeles ofruktbar åker plägade

man antända törne och ogräs — här betecknas

dermed de ogudaktigas eviga straff, liksom Mt.

3: 12, 13: 30 o. s. v.), f

xauaoco (se fgde) vanl. pass. lida af stark hetta,

brinna x. Xoårjaovzai 2 Petr. 3: 10 de skola upp-

lösas (neml. i sina fogniugar) genom förbränning

1. hetta, zyxezai v. 12 smälta 1. upplösas genom

hetta 1. förbränning.

xauaa>v, wvo$, b augmentativ. (xauo) stor, stark

hetta, solhetta Mt. 20: 12, Lc. 12: 55; brän-

nande, glödhet vind Jac. 1: 11 (härmed menas

"Hl? östanvind, hos Araberna Samum kallad,

som med sin starka svafvelhalt förtorkar allt grönt

och dödar till och med menniskor och djur).

xauzTjptd^a)
; aapai (xauzyptov medel att bränna 1.

brännmärka, brännjern af xauo) bränna med glö-

dande jern, brännmärka; x. zvjv IScav ouveiorjoiv

1 Tim. 4: 2 brännmärkta i sitt samvete (icke

blott slafvar brännmärktes för att bättre igen-

kännas, utan äfven förbrytare för att betecknas

ss. sådana — liksom dessa nu buro brännmärket

xéåpoi; 167

1 pannan, så buro ock irrlärarne det i samvetet

d. ä. de buro der medvetandet af sin skuld).

xauydopai (2 pers. —äaai ltom. 2: 17, 1 Cor.

4: 7), rjoopat, rjpac, rjadprjv (förstärkt aspiration

af adyéco, euyopai) depon. med. utsäga om sig

(berömmande), berömma sig 1 Cor. 1: 29. 31 al.,

af 1. öfver ngt ev tiv c Rom. 2: 17 al., äfven ém
ztvc Rom. 5: 2, äfven zt 2 Cor. 9: 2, 11: 30;

imép zcvo<z 2 Cor. 7: 14, 12: 5 betyder icke öf-

ver, utan till ngns fördel 1. bästa; efc zt 2 Cor.

10: 16 med afseende på ngt, xazå zrjv ad.pxa

2 Cor. 11: 18 efter köttet d. ä. enligt köttets

ingifvelse (neml. till egenkärlek, inbillning, hög-

färd; så att icke den H. Ande får bestämma

xaoyäaftat). — ha ev zfj upezépa oapxi xaoyij-

aiovzat Gal. 6: 13 på det att de må berömma

sig af edert kött o. s. v. deröfver att de genom

omskärelsen gjort eder till Judiska proselyter (och

derigenom undgå Judarnes förföljelser). — Anm.

Ordet fkmr i N. T. endast i Pauli skrifter, utom

Jac. 1: 9, 4: 16.

xauyypa, azv?c, to (fgde) det hvaraf man berömmer

sig, föremål för berömmelse, materies glorian-

di, berömmelse Rom. 4: 2 al., x. unep ijpwv 2

Cor. 5: 12 anledning att berömma eder öfver 1.

af oss; 1 Cor. 9: 15 är en aposiopesis vid läs-

arten oudeis st. ha zt<; — det skulle egentl. heta

xaÅbv — 7] ro xaöyrjpd pou xevaidvjvat,

men Paulus afbryter med pou vid föreställningen

af det afskyvärda deruti, »än att min berömmelse

— ingen skall tillintetgöra den» utropar han tri-

umpherande, den berömmelsen nemligen, att utan

aflöning predika evangelium.

f xaöyrjon;, etwf, q (xa.oydop.ai) berömmelse Rom.

5: 37 al., i]Tiép ztvos 2 Cor 7: 4, 8: 24 öfver

ngn, enl ztvoz 2 Cor. 7: 14 inför ngn; rj x.

ijpcäv 2 Cor. 1: 12 denna vår beröm-

melse är vårt ssmvetes vittnesbörd d. ä. är intet

annat än ett utsägande af det som vårt samvete

betygar, att vi o. s. v.

Ka<papvo.o6p, se Kanepvaoop.

Keyypeo.t, a>v, al Ce?ichreai, en hamnstad till Corinth

vid Saroniska viken i Schoinosbugten, 70 stadier

från Corinth; derifrån for diaconissan Phoebe med

Pauli bref till Romarne; se vidare Kbptvdo<z —
fkmr Act. 18: 18, Rom. 16: 1.

xéåpoz, ov, 7] ceder, pinus cedrus, det berömda-

ste af de i Bibeln omtalade träd; växer på Li-

banon och Taurus högt och smärt och utbreder
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vidt sina grenar. Det hörer till barrträden, har

tum långa, styfva, nästan fyrkantiga, äfven om

vintern gröna barr, af lika mer än 20 framkomma

ur en skida, och hka gifva cedern mycken likhet

med Lärkträdet. Trädets stam är rödstrimmig,

slät och ytterst varaktig och välluktande; var der-

före i forntiden mycket eftersökt — växer lång-

samt. På Libanon förminskas cedrarnes antal år

från år. De tjockaste hålla 36 fot 6 tum i om-

krets. I somliga editioner fkmr Joh. 18: 1 tojv

xédpcuv st. roo Kedpcov (förmodligen af misstag,

deraf uppkommet, att man trott att bäcken Ki-

dron varit omgifven af cedrar och deraf fått sitt

namn — men se följ.).

Kedpwv, b indecl. den grumliga af "HfJ.

vara svart, mörk) Kidron; denna bäck kallades

så för sitt dels af offerblodet, dels af annan oren-

lighet uppgrumlade vatten. Denna bäck har en

trång (på några ställen blott några steg bred)

och djup bädd emellan Jerusalem och Oljoberget

i dalen af samma namn eller Josaphats dal (se

7coffa<pdz), och rinner sedermera efter ett sling-

rande lopp ut i Döda hafvet; blott när det regnar

länge och starkt har den vatten, om sommaren

är den alldeles uttorkad Joh. 18: 1, se fgde.

xelpat (pro xéxeipat af xéco, xetco lägga; alltså)

egentl. jag har bli/vit lagd 1. lagt mig, ligger Lc.

2: 12. 16; ligger (begrafven) Mt. 28: 6, Lc. 23:

53, Joh. 20: 12, (förvarad) Lc. 12: 19, är lagd

1 Cor. 3: 11, ställd Joh. 2: 6 al, satt Mt. 3: 10,

Lc. 3: 9, bestämd Lc. 2: 34 (kanske bättre: lig-

ger der), Phil. 1: 16 (neml. af Gud), ek rooro

xecpe&a 1 Thess. 3: 3 vi äro bestämda dertill

(neml. ek ro ftÅcfteaftai \. ek #Åc<pec<;), dcxacoj

vöpoc oo xéixai 1 Tim. 1: 9 lagen är icke be-

stämd 1. stiftad för, gäller icke den rättfärdige

(neml. den som i tron blifvit delaktig af synder-

nas förlåtelse och dervid tillika den H. Andes

gåfva — jfr Rom. 6: 14, Gal. 5: 18 — anled-

ningen till uttrycket vöpoc xeirac är den, att en

lag ansågs derigenom vara stiftad 1. promulgerad,

att den skrefs på en tafla, som utsattes till all-

mänt åskådande); ligger, är belägen (om trakter)

Mt. 5: 14, befinner mig ev rw novrjpw 1 Joh.

5: 39 inom den onde, inom den ondes område

(alltså masad, och ej neutrum — jfr b ixovrjpöt;

i fgde vers, och lapev ev ra> ålrjBivw i följ.).

xetpia, ai, y skall egentl. betyda sänggjord; i N. T.

xévrpov

band, bindel, hvari lik inlindades 1. sveptes Joh.

11: 24.
*

xeipco, exeipa-, exetpaprjv skära, klippa Act. 8: 32;

med. låta klippa ttjv xefaXijv Act. 18: 18 huf-

vudet 1. håret på sig, äfven absol. 1 Cor. 11: 6.

xéXeoapa, aroe, ro (följ.) tillrop, befallning, lyst-

rings- 1. commando-ord (ss. en fältherres till sin

här, en körsvens till hästarne, en jägares till sina

hundar) 1 Thess. 4: 16 vid 1. på gifvet tecken

(likt närmare bestämmes af de följande orden ss.

epexeges).

xe?,eöco, eoaa (xéÅÅa) cello, drifva, röra) sätta i

rörelse, drifva på, uppmana, bjuda, befalla Mt.

8: 18 scepe, absol. Act. 25: 23, med infin. Mt.

8: 18 al., med accus. och infin. Mt. 14: 19 al.,

med dat. och infin. Mt. 15: 35.

xevoåo$ca, ac, 5} (följ.) tom inbillning, tom, fåfäng

ära Phil. 2: 3.
*

xevödo^oc;, ov (följ., dö$a) full af tom inbillning,

som söker 1. sträfvar efter tom 1. fåfäng ära Gal.

5: 26 (sätter följer sedan i samma vers).

xevoz, i], öv (trol. beslägtad med ydoi hio, gapa)

l:o) tom, tomhändt, blott och bar, utblottad Mc.

12: 3, Lc. 1: 53, 20: 10. 11. — 2:o) metaphor.

tom a) ogrundad, innehållslös Eph. 5: 6 (som

sakna sanning), sanningslös Col. 2: 8; b) onyttig,

fruktlös Act. 4: 25 (som icke kunde lyckas dem),

dåraktig, fåfäng 1 Cor. 15: 10 al; ek xevöv 2

Cor. 6: 1 al. förgäfves, fruktlöst.

xevoepcovia, ac, (fgde, fojvij) tomt prat, fåfängt

tal, sladder, ineptire, nu gae 1 Tim. 6: 20, 2

Tim. 2: 16.

xevöco, (öffco; ojpac, cö&Tjv (xevös) tömma, uttömma,

göra tom ( )( nXrjpöco), blotta, beröfva éaoröv

Phil: 2: 7 taga ifrån sig sjelf (afstå från bruket

af sina gudomliga egenskaper), tillintetgöra 1 Cor.

9: 15; pass. göras 1. blifva tom, kraftlös Rom.

4: 14, beröfvas sin egendomliga kraft 1. verksam-

het 1 Cor. 1: 17, göras om intet 2 Cor. 9: 3.

xévrpov, ol), rö (xevréco sticka, sporra) medel att

sticka l:o) udd, tagg, gadd (hos bin, getingar och

andra djur ss. scorpioner, med likas gaddar gräs-

hoppornas jemföras) Apoc. 9: 10; metaphor. 1 Cor.

15: 55 »livar är din gadd, o, död?» (döden före-

ställes under bilden af ett djur med giftigt dö-

dande gadd, ss. scorpionen 1. dylikt djur). —
2:o) udd 1. pigg i ändan af en käpp, hvarmed

hästar, oxar och åsnor pådrefvos, metaphor. 7Tp(K

xévrpa Åaxrc^ecv Act. (9: 5) 26: 14 spjerua mot
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uddar d. v. s. sätta sig emot ngns vilja (bilden

är tagen af djur, som slå emot pådrifvarnes uddar

och derigenom onödigtvis blott mer skada sig —
skada sig genom ett oförnuftig motstånd).

f xevTupuov, (ovos, 6, bildaclt af centurio (af

c en tum) = kxar6vxap'/o^, befälliafvare öfver en

centuria = 100 man och derutöfver, kapten,

»höfvidsman» Mc. 15: 39. 44. 45.

xevwz, aclv. (af xevos) fåfängt, förgäfves, utan or-

sak .Tac. 4: 5.

xspala, a<z, yj (xépaz) horn, hornlikt tecken, hake 1.

spets, apex, streck, boksiafsstreck 1. -drag (hyar-

igenom t. ex. "1 och "1, H och fl åtskiljas) Mt.

5: 18, Lc. 16: 17.

xepapsuz, cwf, 6 (xépap<K) krukmakare Mt. 27:

7. 10, Rom. 9: 21.

xspafitxofa rj, öv (se följ.) hörande till lera, af lera,

axsuTj x. Apoc. 2: 27 lerkärl.
'

xepdp.tov, ou, rå egentl. diminut. (af följ.) lerkärl,

kärl af hvarje slag och form, kruka Mt. 14: 13,

Lc. 22: 10; anm. ss. mått var det hos Grekerna

det största för flytande varor — peTprjrfe, unge-

fär 15 kannor eller en ankare.

xépapoz, ou, b (af följ., 1. af epa terra, jord, hvar-

af epa^e till marken) krukmakarelera, allt deraf

gjordt, taktegel Lc. 5: 19 (se ä7io<7Tsyu£co).
'

xepdvvupe, exipaaa; xzxipo.np.ai blanda olvov egentl.

med vatten, men i N. T. ingjuta, slå uti, iskänka

zivt för någon (äfven obemängdt vin) Apoc. 14:

10, 18: 6.

xépas, o.to<;, to horn på djur Apoc. 5: 6 al., hörn

1. det yttersta af en sak ss. de framskjutande

spetsarne på altaret Apoc. 9: 13; symboliskt ut-

märker det styrka (emedan hos de behornade dju-

ren styrkan anses ligga i hornen, alltså) x. aco-

zrjpiax Lc. 1: 69 frälsningens horn d. ä. den star-

kaste, säkraste frälsning 1. en mäktig frälsare (om

JEsus), äfven x. enTÖ., déxa Apoc. 1. c. al. säges

om stor kraft 1. makt.

xepaTiov, ou, to, diminut. (af xipac) egentl. litet

horn; deraf frukten af xepaxéa 1. 4a, äfven xepa-

zcovia, ceratonia siliqua, Johannisbrödträdet,

Johannisbröd, skida 1. balja af denna frukt. —
Anm. Skidorna äro krökta skärformigt 1. ss. små

horn, ofta en fot långa och en tum breda, och

innehålla en slemmig, sötaktig märg och glän-

sande bruna bönor. Dessa skidor nyttjas i Öster-

landet till föda för boskapen i synnerhet svin,

men äfven af fattigt folk. Egentligen var alltså

Helander, Grek. Lex. t. N. T.
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denna *spis icke oätlig; men då svinkreaturen

kommo ifrån marken, fingo väl dessa derutaf,

men icke deras väktare den förlorade sonen Lc.

15: 16, ty husbonden ville spara derpå i den dyra

tiden. Ofversättningen »draf» gör väl liknelsen

bjertare, men är oriktig.

xepSaivco, xzporjcra), éxépSrjaa, xep8rjHrjaop.ru (följ.;

l:o) vinna, draga vinst 1. fördel af, förvärfva Mt.

16: 26 al, vinna 1. förtjena Mt. 25: 17. 20. 22,

Jac. 4: 13, metaphor. vinna ngn på sin sida, göra

sig ngn bevågen, vinna ngn Mt. 18: 15, 1 Cor.

9: 19. 20—22, 1 Petr. 3: 1 (för christendomen,

för tron och Guds rike), x. tov XptOTÖv Phil. 3: 8

vinna Chr. d. ä. tillegna sig Honom fönnedelst

tron (Paulus har Chr. redan; likväl innebär detta

xep8aivs.iv till sin natur en utveckling, hvars full-

ändning ännu ligger framför honom). — 2:o) spa-

ra, bespara sig, undvika Act. 27: 21.

xépooc, eo<;, to (sannolikt af xslpco, således) egentl.

gnideri, slem vinning alaypov x. Tit. 1: 11, men,

äfven utan detta Inbegrepp, vinning, vinst, fördel

Phil. 1: 21, 3: 7.

xéppa, aToc;, to (xsipco) egentl. det sönderskurna,

litet stycke, i synnerhet penningestycke, skiljemynt

Joh. 2: 15.
*

xeppaTiaTrjc, ou, 6 (xepp.aTt£co sönderstycka 1. -dela

af fgde) penningevexlare; sådane sutto i hednin-

garnes förgård (se lepov) och vexlade till sig främ-

mande mynt emot det heliga för tempelskatten be-

stämda myntet; se xo)j.ufiiGTrjS. Joh. 2: 14.
*

xe<pd.Åaiov, ou, to (xe<pa?:r]) egentl. det som utgör

hufvudet, det högsta och vigtigaste, deraf l:o)

hufvudsak 1. -punkt 1. -summa eni toTc Åerop.é-

vots scil. éffTc Hebr. 8: 1 i afseende på det sag-

da är. — 2: o) hufvudstol, capital, penningesumma

Act. 22: 28.

xe<faXau')(o, coaa (fgde) summariskt sammanfatta 1.

behandla (göra processen kort) = drroxswaM^aj

döda Mc. 12: 4 (andra — vid läsarten dnkaxei-

Åa.v rjTipcop.évov — såra 1. slå i hufvudet).
'

xeyaXrj, 37c, 'Q l:o) hufvud (på menniskor och djur)

Mt. 6: 17 soepe; eyetv xa~å x. scil. ti 1 Cor.

11: 4 hafva ngt på hufvudet d. ä. hafva hufvudet

betäckt (Judiska männer bådo med betäckt hufvud

och hade till och med täckelse för ansigtet, men

Hellenerna med obetäckt i templet; denna helle-

niska sed hade naturligtvis blifvit förherrskande i

de helleniska församlingame och var så överens-

stämmande med hedna-apostlens christliga rang-

22
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ordning, att han ansåg hufvudets betäckning ss.

dess vanärande) — 2:o) Jwfvud rnetaphor. ss. det

I. den öfversta 1. högsta, liufvudperson, öfverhuf-

vud, närmast 1. omedelbar förman, öfvermau 1

Cor. 11: 3 (om Gud i nfseende pfl Christus, Chr.

i afseende på församlingen, mannen i afseende på

qvinnan — se i synnerhet 1. c); ss. det förnäm-

sta och vigtigaste x. ycoviaz Mt. 21: 42 al. huf-

vud för hörnet, hörnsten. — 3:o) hicfoud metonym.

för hela menniskan ss. Act. 18: 6.

X£<paÅi<z, tdo$, diminut. (af fgde) egentl. litet huf-

vud, capitulum, hufvudäuda, början x. j3i/3Åtou

Hebr. 10: 7 början af bokrullen (orden som här

anföras äro hämtade från Dav. Ps. 40: 8: 9 och

häntyda på Genes. 3: 15, alltså på början af Bi-

beln; — andra åter öfversätta begge orden med

bokrulle = "lDp~n^?p, emedan ändan af den

cylinder, omkring hkn man i forntiden rullade

böcker, hade formen af ett litet hufvud).

xrjpbco, woto (xr][j.(K wo.skorg 1. -grimma, som lades

på hästen, när han leddes vid tygeln, på det han

icke skulle bitas — sannol. af ydco gapa) lägga

nosgrimma på hästen; fkmr i några editioner 1

Cor. 9: 9 i stället för det rättare <pip.d)G£i<z.

t XTjVaoq, ou, b af och = census, egentl. mantals-

och skattskrifning, värdering af ngns förmögenhet,

derpå grundad skattläggning, skatt (på personer

och egendom) Mt. 17: 25 al. (se (htoypcuprj);

afgift, utlaga, i synnerhet tempelskatt = \ sekel.

xiyTTtfc, ou, b sepes, egentl. gärdesgård, det ingär-

dade 1. instängda, trädgård, »örtagård» Lc. 13:

19 al.; anm. somliga anse ordet komma från

JEthiopiskan.

XTjitoupiK, ou, b (fgde och nupiK väktare, uppsynings-

man af bpdw) trädgårdsvaktare 1. -uppsynings-

man; i allmht trädgårdsmästare Joh. 20: 15.

XTjpiov, ou, ro diminut. (af xrjpos c er a, vax) vax-,

honungskaka; tillägget peXhooiou Lc. 24: 42 skil-

jer denna honung från drufhonung, som var och

är mycket i bruk i Österlandet.

xrjpuypa, avoz, ro {xrjpoaaio) egentl. det genom här-

olden utropade, kungjorda, predikan; x. tlvik är

vanligen genit. subj. ss. Mt. 12: 41 al., men äfven

genit. obj. ss. Rom. 16: 25 '/ou Xou, hkn genit.

också bör förstås inunder 1 Cor. 1: 21, 2 Tim.

4: 17, Tit. 1: 3 (emedan hvarje predikan måste

handla om JEsus Chr.).

xfjpu^, uxo<:, b (besl. med yapuco, yrjpuco garrio,

skrika) Utropare, förkunuare, härold; deras hufvud-

KtXixia

sakliga förrättning i forntiden var att ss. sina fur-

stars sändebud underhandla med fienden eller eljest

öfverföra budskap, att kalla folket till folkförsam-

lingarne o. s. v. ; i sednare tider bestod deras em-

bete väsendtligen uti offentliga kungöranden (hvar-

till i synnerhet fordrades en stark stämma yr^uco);

deraf i N. T. om dem som förkunna evangelium,

ordets förkunuare, predikant 1 Tim. "2: 7, 2 Tim.

1: 11; äfven Noach kallas 2 Petr. 2: 5 ocxaio-

ouvyji; x.

XTjpuaoio, u$(o, u$a-, uy&Yjoopai, uybr
t
v (fgde) för-

valta en härolds embete, vara härold 1 Cor. 9: 27

(har afseende på kämpaspelen, der härolden utro-

pade lagarne derför och uppmuntrade till kamp),

utropa Apoc. 5: 2, offentligen förkunna Mt. 10:

27 so2pe, omtala, lära, predika Mt. 3: 1 al., rbv

Xpioröv ss. Act. 8: 5, rbv 'fyoouv 9: 20 al.,

rtvd riva predika ngn ss. ngn t. ex. X. éarau-

pcopévov 1 Cor. 1: 23 Chr. ss. korsfästad, Osou

duvapiv v. 24 ss. Guds kraft.

xrjroz, £»c, to (ydco hio, gapa) l:o) svalg, ihålig-

het, fördjupning; deraf 2:o) hvarje stort hafsdjur

1. -vidunder, hval, haj cete Mt. 12: 40.

Krjfäs, ä, b (Syr. NB "O klippa) Cephas — Jlérpo^,

klippmannen, se IJérpo^. Joh. 1: 43 al.

xiftcorå*;, ou, /j (af främmande ursprung, liksom

schatull, koffert hos oss) träkista, låda, skåp; så

kallas i N. T. l:o) Noé ark Mt. 24: 38 al och

2:o) förbundsens ark r
t

x. riyc dia&rjxrfi Hebr.

9: 4 (som stod i det aldraheligaste), äfven Apoc.

11: 19.

xSdpa, a<z, fj (främmande ord) cithra, luta (bestod

af 2:ne på en resonancebotten stående horn, emel-

lan hvilka i början 7, sedermera 9 strängar voro

fastade på 2:ne ofvän och nedau befintliga tvär-

stänger 1 Cor. 14: 7 al.

yjMo.pi^oj (fgde) spela på cithra Apoc. 14: 2; rb

xiftapiZöpevov 1 Cor. 14: 7 stycket som spelas

på cithran.

xiäapojobz, ou. b (xcttdpa, wdöz ctr. åoidöz sån-

gare af åsido) = aoco) cifhrasångare, som spelar

på cithra och sjunger dertill Apoc. 14: 2, IS: 22.

Kilixiu, «c. 'ij Cilicia, den sydostligaste provinsen i

Mindre Asien, skild från Syrien genom Amanus-

berget, omsluten i V. och N. af berget Taurus

ss. en gördel, sammanhängande genom bergpass

med Isaurien, Pisidien, Paphlagonien och Cappa-

docien, och i S. gränsande till Ciliciska hafvet

:
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delades i Cilicia campestris (rj nedidz) i O. som

utgjorde det egentliga Cilicien och utmärkte sig

genom stor fruktbarhet, och Cilicia aspera (rj zpa-

%éia) i V. som erbjöd goda betesmarker i synner-

het för de i forntiden berömda Ciliciska getterna.

Blef genom Pompejus till sin östra och bättre

del en Romersk provins; hufvudstaden var Tarsas

(se To.pa6<z); christendomen hade troligtvis först

genom Paulus blifvit utbredd i provinsen. Act.

6: 9 al.

xiudpw/wv, äfven xivvdpcopov, oo, zo laurus cin-

namum, canel (Herod. berättar 3: 111, att Gre-

kerna fingo den genom Phoenicierna från Arabien

under detta namn) Apoc. 18: 13.

xivBoveöo) (följ.) våga sig, äfventyra, löpa fara; vara

1. sväfva i fara absol. Lc. 8: 23, 1 Cor. 15: 30,

med infin. zoozo to pApoz xivd. iXftziv

Act. 19: 27 det är fara värdt, att denna del rå-

kar (impersonel sats förvandlad i Greki-

skan till personel), äfven v. 40.

xtvdovog, oo, b (sannolikt af följ., så att bruket af

ordet utgått från kastningen vid tärningspel) eg.

vågspel, våda, risk, äfveutyr, fara Eom. 8: 35,

2 Cor. 11: 26.

xivéto, Y]o~oj, 7)oa\ yttry {xico == cio, episk bilorna

till coj, etpi) göra att ngn 1. ngt går, föra åstad,

sätta i rörelse, röra Mt. 23: 4, rubba x. zyv Xo-

yyiav aou éx zoo zånoo adr/jz Apoc. 2: 5 jag-

skall rubba din ljusastake från dess plats (härined

hotas kärlekslösa och sömnaktiga lärare, att HER-

ren skall försätta deras församlingar på en annan

ort — så hände ock med de 7 församlingarne i

Mindre Asien genom Muhamedanismens utbredan-

de i dessa trakter); skaka, »rista» Tty xs<paXyv

Mt. 27: 39, Mc. 15: 29 (ss. tecken till skade-

fröjd och begabberi); metaphor. väcka azd.aiv Act.

24: 5 upplopp; — pass. röras, röra sig Act. 17:

28 (der en climax är märkbar, neml. nedåt —
utan Gud skulle vi icke hafva ngt lif, nej icke

en gång rörelse, ss. de liflösa tingen växter, vat-

ten o. s. v., vi skulle icke en gång vara till),

rubbas Apoc. 6: 14, uppröras 1. försättas i upp-

lopp Act. 21: 30.

xivymz, eax;,
s
fj (fgde) rörande, rörelse Joh. 5: 3.

xtvvdpojpou, oo, zå
II

xivdfuo/xov, likt se.

Kk, b indecl. (W>p fogelfångst af ttMp) Kis, Abiels

son, fader till konung Saul, af Benjamins stam

Act. 13: 21.
*
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xiypfjpi, iyprjaa (ypdto) låna, utlåna Lc. 11: 5.

xÅdåoz, oo, b (xXdco) a/bruten (gren), ungt skott

som man afbryter af trädgrenarne för att ympa

det på annan stam; i allmht qvist, gren Mt. 13:

32 al., metaphor. Rom. 11: 16 ff. om Judafolket.

xXmuo, xXaöaa) och xkaöao/mi, sxÄauaa gråta Mt.

26: 75 pluries, enl zivi Lc. 19: 41 och km riva

23: 28 öfver någon; träns, zivd Mt. 2: 18 be-

gråta någon.

xXdaiz, ew?, "fj (xkd(o) brytande, brytning, sönder-

brytning Lc. 24: 35, Act. 2: 42.

xXdapa, azos, to (xXdco) det af- 1. sönderbrutna,

stycke, bit, smula Mt. 14: 20 al.

KXaodrj, 7]s, ij Claude, en mycket liten ö vid syd-

vestra spetsen af Kreta; andra skrifva KXaoåoc;,

Kaoda, Gaudos, heter nu Gozzo; förekommer Act.

27: 16.
*

KXaoåia, a<z, rj, Claudia, en christinna, fknir 2 Tim.

4: 21.
*

KXaödtos, oo, b Claudius l:o) Romersk kejsare,

hvars fullständiga namn var Tiberius Claudius

Nero Drusus Germanicus, den 4:de Romerske

,
kejsaren (41—54 e. Chr.), Caj. Caligulas efter-

trädare och son af Nero Drusus, född den 1 Aug.

år 9 e. Chr. — Genom Herodes Agrippa I be-

fordrades i hög grad hans utnämnande till kejsare,

hvarföre han ock förstorade dennes land med Ju-

•» daeen, Samarien och några districter vid Libanon.

Judarne i Asien och iEgypten behandlade han

mildt i början af sin regering, men blef genom

ett uppror af de Romerske Judarne föranledd att

fördrifva dem ifrån Rom (Act. 18: 2) efter år 49.

I hans tid inträffade den Act. 11: 28 prophete-

rade hungersnöden (se "Ayaftos), under det Citsp.

Fädus var procurator i Palrestina och Tiberius

Alexander var Praeses Syriae. Är 54 dödades han

af sin gemål Agrippina genom gift efter en 13-

årig regering; fkinr Act. 11: 28, 18: 2. — 2:o)

Krigstribuneu Lysias Act. 23: 26, se Aootox.

xXaoftpos, oo, b (xXauo) gråt, verop Mt. 2: 18 al.

xXdoj, zxXaao. bryta, sönderbryta, afbryta; man plä-

gade bryta brödet xXdaai zov äpzov Mt. 14: 19

al., och icke skära det (om dess vanliga storlek

se dpzos), detta uttryck nyttjas ock om ordnat

Act. 2: 46, 20: 7. 11 och den dermed förenade

H. Nattvarden jfr 1 Cor. 10: 16; il Cor. 11: 24

aöjpa xXcöpevov torde detta sednare ord böra utgå

(det finnes ej hos Tisch.).
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xÅetz, x/.eidöz, t] accus. xlsiv pro xXsula, plur. accus.

xAö?c pro xÅsldaz clavis, nyckel, äfven portrigel,

bom; i N. T. metapkor. makt, välde ai xå. riyc

jjaodeiat; oåpavwv Mt. 16: 19 himmelrikets nyck-

lar d. ä. fullmakt att insläppa i himmelriket och

utestänga derifråu, rj xÅ. riyc yvcbaswz Lc. 11: 52

nyckeln till kunskapen («J hafven borttagit o. s. v.

cl. ä. J hafven hindrat andra att komma till Evan-

gelii kunskap» — kunskapen om den af JEsu för-

kunnade visheten framställes här under bilden af

ett tillslutet tempel), xå. too tlaväzou xcu zou

aooo Apoc. 1: 18 dödens och underjordens nyck-

lar (Chr. upplåter dödens portar för hvem han

vill), q xÅ. xou Aauid x. v. L Apoc. 3: 7 (jfr

Es. 22: 17—22) Christus föreställes här ss. den

der har nyckeln till Davids palats d. ä. Guds

rike, xh rou (fpérj.roz riyc åfiöaooo Apoc. 9: 1

1. blott riyc 20: 1 makt att öppna och till-

sluta afgrunden.

xÅeUo, exÅstaa; xéxÅetauai, exXstadijv (fgde) stänga

till 1. igen, sluta, tillsluta ss. T7]v &öpav Mt. 6:

6 al.; metapkor. vrjv ftamXeiav ztov odpavcov Mt.

23: 13 stänga till himmelriket d. ä. hindra till-

trädet dertill, jfr äfven Apoc. 3: 7. 8; éxXeiadi)

h oåpau6<z himlen vardt tillsluten = det föll intet

regn jfr Jac. 5: 17, x. tu. anXdy/a dnö Tivoq

1 Joh. 3: 17 utestänga sitt hjertar ifrån ngn d. ä.

tillsluta sitt hjerta för ngn.

xXéuua, axos, to (xXstctw) egentl. det stulna, stöld

Apoc. 9: 21.
'

KXeörrvx, a, äfven KIzotmz, a, o (smclr. af KXeö-

nazpoz, liksom WvTinaz af 'AvTcnuTpoc:) Kleopas,

en af de 2 Emmauntiske lärj ungarne Lc. 24: 18,

troligen en af de 70, och icke att förvexla med

KXconäc Joh. 19: 25.
*

xXéoc, soc, tö (xléco == xaXéco) rop, rykte, pris,

ära; Ttdiov yup xh 1 Petr. 2: 20 ty hvad är det

för pris? hvad förtjenar det för pris? hvad pris-

värdt ligger deruti?

xMitttjC, oy, 6 (följ.) tjut' Mt. 6: 19. 20 al.; som

en sådan kommer oförmodadt under det folket

sofver, så nyttjas denna bild om Christi plötsliga

ankomst till dom Mt. 24: 43, Lc. 12: 39 al.,

äfvensom om domedagen 1 Thess. 5: 2. 4, 2 Petr.

3: 10; nyttjas äfven om sådana lärare, som på en

oriktig väg och af lönsjuka kommit till sitt 6m-

befe Joh. 10: 1. 8. 10.

xÅénra), x).é<pco, ixlsipa (beslägtadt med xuXuktco.

Xpuntca dölja, clepo) undangömma, snatta, stjäla,

bortstjäla Mt. 6: 19 al.

xlrjpa, oxoz, tö (x.Mco) egentl. afbriiien gren 1. skott

(för att ympa i en annan stam), ympqvist, afläg-

gare, i synnerhet af vinstocken, deraf vinranka,

vinqvist Joh. 15: 2. 4. 6; anm. rensningen (xa-

TMpco) 1. qvistningen (~1^J) af vinrankan skedde

med vingårdsknifven (*"H^"!?).

A^^/ztjc, pevToz, 6 (lat.) Clemens, en lärare i Phi-

lippi Phil. 4: 3, för öfrigt obekant.

xXrjpovop.éco. ijG(ö. qxa, Tjaa (xÅvpOVopo?) vara arf-

vinge, ärfva iiztu. Tivn^ Gal. 4: 30 jemte ngn;

få i arf, blifva delaktig af t>. (profangrek. har

genit.) Mt. 5: 5 al. xX. Tr
t
v 'fr^j 1. c. bijJ 1. t*Ö*

fO^ 1
"' ärfva 1. besitta landet (Canaau), som af

•Judarne ansågs (och anses?) för den högsta lycka,

nyttjas ss. bild om den Messianska frälsningen =
besittningen af det himmelska Canaan.

xÅTjpovopla. ac, vj (fgde) h^mj arf, arfdel, arfslott

Mt. 21: 38 al., andel, egendom, besittning Act.

7: 5, Hebr. 11: 8 — har i G. T:s theocratiskt-

historiska mening afseende på landet Canaan, men

i N. T:s Messianska mening förstås dermed sym-

boliskt Messiasriket och hela dess herrlighet, him-

lens salighet Act. 20: 32 al.

xÅr/pnvöpoc. ou, b (följ., véuco dela. tilldela) den

som tilldelas 1. erhåller lott i en sak, delaktig,

arftagare, arfvinge Mt. 21: 38 al., tcvoz ss. Beou

Pom. 8: 17, Gal. 4: 7 arfvinge till Guds rike och

den eviga saligheten (se fgde ord), to 7) Af2pad.fi

Gal. 3: 29 arfvinge till de Abraham gifna löftena.

xÅ. xo.t éXrrcda Cw^s auovio') Tit. 3: 7 arfvingar

till evinnerligt 1 it* enligt vårt hopp (liksom arfvin-

gar in spe), al.

xÅruoo~. oo, ö (xXdto) egentl. stenskärfva (hvarmed

i äldre tider lottades) l:o) lott Act. 1: 26, lott-

tecken, tärning {idXXetv xl. Mt. 27: 35, Lc. 23:

34, M ti Mc. 15: 24, Joh. 19: 24 om ngt. —
2:o) det genom lott tillfallna, den tillfallna lotten,

andel, lott Act. 8: 21, 26: 18, Col. 1: 12. —
3:o) embete (deraf clerus) xh tt^ diaxivAa- zau-

Ttiz Act. 1: 17 den lotten (det embete), som be-

står i denna (af oss apostlar representerade) tjenst

— detta apostla-embcte, äfven v. 15 (der dock

Tiscli. har tÖxov). — 4:o) församling i plur. 1

Petr. 5: 3 de enskilda församlingarna (som voro

tilldelade 1. tillslagne presbvteri).
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xkrjpöco-. coityv (fgde) lotta, kasta lott, genom lott

bestämma 1. tilldela; pass. få sig tilldeladt genom

lott, blitVa delaktig af arfslott, få arfvedel (i Mess.

rike) Eplv. 1: 11.
*

xÅTacg, scoc, Yj (xuÅéco) l-.o) kallelse, inbjudning

(Guds till Messiae rike L saligheten) Rom. 11:

29 al, fiXdnsrs tyjv xå. bp.wv 1 Cor. 1: 26 sen

på eder kallelse d. ä. på Guds förfarande vid eder

kallelse (huru densamma med afseende på de kal-

lades val var beskaffad — epexegesen följer i följ.

verser), exaazrx: psvévoj éxÅr,äy 1 Cor.

7: 20 hvar och en förblifve uti den kallelse (till

Messiasriket) hvarigenom han blifvit kallad 1. som

han fått (yj pro yji> attraction — denna kan ireml.

hafva utgått till en ss. oomskuren 1. omskuren,

slaf 1. fri — och detta borgerliga 1. timliga för-

hållande bör man ej ändra), riyc xÅrjaswc Yjz (at-

traction pro Yjv) éxÅrjftyra Eph. 4: 1 (verb. v.

subst. conjug.; ty heter det xakeiv xXcrjacu låta

kallelse utgå, så kan det ock heta xÅYi/Wjvai xÅyj-

oiv erhålla kallelse). — 2:o) det hvartill någon

kallas, Guds barns himmelska salighet ss. Phil.

3: 14, men i synnerhet 2 Thess. 1: 11.

xÅyjtÖz, '/]. öv adj. vble (af xa/Joj) kallad, .bjuden,

inbjuden, i synnerhet till delaktighet i Guds 1.

Messiae vike Mt. 20: 16 al., xÄrjrdt 'frjaou Xou

Rom. 1: 6 kallade af J. Chr. till hans rike, xA.

ånoavuXoc; llom. 1: 1 al. kallad af J. Chr. till

apostel, xÅ. åyioi Rom. 1: 7, 1 Cor. 1: 2 kal-

lade af Gud till heliga, afsöndrade från verlden

(se äjioq), 1. ock, då verkan af kallelsen alltid

härvid förstås inunder = éxÅexroi utkorade, ut-

valde.

xÅtfiavas, o>j, b (attice xpcfiavoz) clibanus, te-

stum, ler- 1. jernkar, nedantill vidare än ofvan,

hvari man bakade bröd i elden 1. med kringlagda

kol; ugn att baka 1. steka uti, bakugn Mt. 6: 30,

Lc. 12: 28. — Anm. Österländningarne plägade

upphetta bakugnen med agnboss, torra blomster-

stänglar o. s. v.

xlifia (rätteligen XÅcpa, ty c är långt), aroc, to

(xXivco) egentl. det böjda, lutade — lutning; jor-

dens lutning 1. afplattning från aequatorn mot po-

len, himmelsstreck, iuclinatio coeli; den efter

graden af denna lutning sig rättande väderlek,

klimat; landsträcka med hänseende till dess geo-

graphiska läge, trakt, nejd Rom. 15: 23 al.

xÅtvdpcov, ou, rö diminut. (af följ.) — xMvidtov,

hkt se II Act. 5: 15.
*
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xXivf], rjc, fj (xlcvco) allt hvarpå man lutar 1. hvilar

sig, läger, bädd, sofbädd, soffa, säng, bärsäng Mt.

9: 2. 6 al, bordsoffa Mc. 4: 21, 7: 4, Lc. 8: 16,

sjuksäng Apoc. 2: 22 kasta i 1. på sjuksängen =
hemsöka med sjukdom.

xltvtdiov, Ö&, tö diminut. (af fgde) liten säng, bär-

stol Lc. 5: 19. 24.

xMvoj, xéxÅtxa, txXiva l-.o) luta, böja tyjv xsfa/äjv

Mt. 8: 20 al; inträns, böja sig, luta (mot sin

nedgång: om solen, mot sitt slut: om dagen) Lc.

9: 12, 24: 29. — 2:o) böja, nödga att vika, drifva

på flykten napspfioXäs Hebr. 11: 34 härar.

xXiata, «c, v] (fgde) ställe der man kan luta sig 1.

hvila, läger, tält, bordsläger: accus. plur. i bords-

läger 1. hvarftals Lc. 9: 14.

xlorr/j, "^c, yj (xåstitco) tjufnad, tjufveri, stöld Mt.

15: 19, Mc. 7: 22.

x/Aoiov, wvoq, o (xX.u^a) onomatopoietiskt ord, skölja,

svalla — om vågorna) svall, bölja, våg Lc. 8: 24,

Jac. 1: 6.

xXjjdcovtCopac (fgde) svalla, vaggas (på vågor), kring-

kastas 1. drifvas metaphor. Eph. 4: 14.

K/Mitåq, ä, b (NB^H) Klopas — ,

Akfo~io<; (kht se),

man till Marias, JEsu moders, syster (som också

hette Maria, se Mapta 2:o); enligt Eusebius skall

Klopas varit broder till Joseph, JEsu fosterfader

Joh.- 19: 25.
*

xyij&o), (xvdco skafva, rifva) rifva, kittla, förorsaka

kläda; pass. kittlas tyjv u.xo-fjv 2 Tim. 4: 3 i örat

(emedan de vilja höra det hvarigenom deras öron

kittlas, hvad som för dem är angenämt).

Kvtdo<z, ou, yj Knidos, Cnidus (lat. Gnidus), halfö

vid iEgeiska hafvet, emellan öarne Kos och Rho-

dos, i Carien 1. rättare, då invånarne voro en Do-

risk d. ä. Lacedaemonisk coloni, hörande till Doris

med en hufvudstad Cnidus (in comu peninsu-

lae, som hette Triopium), i synnerhet bekant för

Venusdyrkan Act. 27: 7.

f xodpävTYjs, ou, b (lat.) quadrans, qvadrant 1.

fjerdedelen af en sak, \ as i koppar — 2 X,suTa

1. runstycken Mt. 5: 26, Mc. 12: 42 (Lc. 12: 59

har Tisch. Xsktov).

xotXla, «c, >} (x/nX.oc ihålig, urhålkad) ihålighet, håla,

i synnerhet bukhålan med hvad deruti är, buk,

mage Mt. 12: 40 al, underlif, moderlif, »qved»,

lif Lc. 1: 41 al, äfven xotXca p.YjTp(K moderlif Mt.

19: 12 al; metaphor. noTapoi éx dyc x.

£a>vro<; Joh. 7: 38 ur hans lif skola strömmar af
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lefvande vatten flyta d. ä. ur lians inre skall i

rikt mått städse verksam vederqvickelse öfvergå

på andra = han skall inom sin krets utbreda

tron på mig och dennas andeliga välsignelser;

dou?,£uscv Tjj xoOia Rom. 16: 18 tjena buken

d. ä. vara blott betänkt 1. begifven på vällefnad.

äfven cov b äeb<: rj xoiXia Phil. 3: 18 hvilka

hafva buken till sin gud.

xrnfidco; rjUfyoofxai, rjpcu, yjftirjv (besl. med xsipai)

låta ngn lägga sig, bringa till livila 1. sömn; i

N. T. med. och pass. gå till sängs, lägga sig att

sofva, hvila, sofva Mt. 28: 13 al., dnb rijfc ÄöjtrjG

Lc. 22: 45 (deras lifskrafter voro så försvagade

och medtagne af sorg och oro, att de icke längre

kunde hålla sig vakne); —
;

per exiphemismum af-

1. insomna, dö Joh. 11: 11 al.; press., aor. 1

pass. och p. p. p. Mt. 27: 52 al. afsomnad, sv

Xip 1 Cor. 15: 18 de i Christo 1. ss. christne

afsomnade (ty de dogo så, att i den stund de dogo

voro de genom tron införlifvade med Christo).

xoiti7]G«;, £a>c, JJ> (fgde) liggande, hvilande, hvila

x. zou unvou Joh. 11: 13 sömnens hvila, den

vanliga sömnen. * .

xocvåc, 'fj, öv (af $uv - <pjv, derföre epice ^uvö<; —
xoivöq) l:o) gemensam Act. 2: 44, 4: 32, x. Til-

ötéc Tit. 1: 4, atozqpia Jud. 3. — 2:o) allmän,

vanlig, gemen, profan per hebraismum = u.xd-

Hapzoq oren Act. 10: 14 al., ohelig Hebr. 10: 29

(den som icke i Christi blodiga död ser offret för

verldens synder, han anser densamma för en med

rätta dömd förbrytares död — han förklarar med

detsamma hans heliga förbundsblod för oheligt,

för en missdådares blod), äfven Apoc. 21: 27;

äfven = ävmzoc Mc. 7: 2. — Anm. Om rena

och orena djur se Levit. 11 cap.

xotvöaj, coxa, (oaa; topat (fgde) göra gemensam,

meddela, låta ngn taga del uti; i N. T. (per he-

braismum) profanera, o- 1. vanhelga Act. 21: 28,

orena, förorena Mt. 5: 11 al., hålla 1. förklara

för oren Act. 10: 15, 11: 9.

xotvcovéco, yxa, -qao. (xocveovöc) hafva gemenskap

med, deltaga, vara delaktig af, få del 1. andel

uti ngt zivöc 1. zevt, Rom. 12: 13 så förhållande

eder, som om medchristnas behof voro edra egna,

Hebr. 2: 14 al., x. apapximz ålkozpiai<; 1 Tim.

5: 22 taga del 1. göra sig delaktig i andras syn-

der, ro2c ipyotz novqpolz 2 Joh. 11 i onda gär-

ningar; x. Vivi ev Ttvc Gal. 6: 6 hafva gemenskap

1. göra gemensam sak med ngn i ngt, x. Ttvi

xnxxoq

£tz zi Phil. 4: 15 träda i gemenskap med ngn i

afseende på ngt.

xmveovia, r
(

(fgde) deltagande l:o) gemenskap

pezd ztvoz 1 Joh. 1: 3. 6. 7, ~pö~ zt 2 Cor.

6: 14 med ngt, umgänge, umgängelse 2 Cor. 9:

13 (kanske ock deltagande), sällskap, sammau-

lefnad Act. 2: 12 (broderlig); /.. upxov etc; zb

zijorfYshov Phil. 1: 6 eder gemenskap i afseende

pä evangelium — eder (kärleksfulla) christliga

sammanlefnad, /.. Z'qz niazecb^ aou Phil. 6 ge-

menskapen med din tro d. ä. delaktigheten uti

henne (genom njutningen af bevisen derpå), rob

7Tvsupazo<; 2 Cor. 13: 13, Phil. 2: 1 gemenskap

nSd den H. Ande d. ä. delaktighet i den H. An-

des verkningar och håfvor. — 2:o) delaktighet

zou ulou auzou 'Irjaou 1 Cor. 1: 9 i Christi son-

liga förhållande, zou acpazoc, awp.azoz zou Xou

1 Cor. 10: 16 i Christi blod, lekamen, zcöv iza-

ftqp.dzcov Xou Phil. 3: 10 i Christi lidanden (li-

danden för Christi sak). — 3: o) deltagande Hebr.

13: 16 (i andras lidande — medlidande); med-

delande, sammanskott, collect Rom. 15: 26. —
4:o) förbund d$£jcai xoivcoviax Gal. 2: 9 förbunds-

händer, händer ss. underpanter på förbund.

xotvajvtxiK, q, öv (se följ.) tjenlig till 1. böjd för

gemenskap = umgängsam 1. sällskaplig — för

att låta andra få del af sitt = meddelsam, fri-

kostig 1 Tim. 6: 18.
*

xoevcovös, ou, b, q (xotvöco) deltagare, stallbroder,

kamrat zcvoz, ztvi och tv ztvt Mt. 23: 30 al.;

skenbart adj. delaktig zivöz 2 Cor. 1: 7, 1 Petr.

5: 1 i ngt, Hebr. 10: 33 med ngn.

xotzq, 7}<:, i] (besl. med xoipdio och xzlpai) ligg- 1.

hviloställe, läger, bädd, säng Lc. 11:7; äkta säng

Hebr. 13: 4 (och dess neml. äktenskapets säng);

biläger, samlag (äfven otillåtet) Rom. 13: 13; be-

fruktning x. £/£tv ex ztvoz Rom. 9: 10 vara frukt-

sam 1. hafvande af ngn.

xoczcbv, (bvo<z, b (fgde) so/rum, sängkammare, b hti

zou x. Act. 12: 20 kammarherre. *

xöxxivoq, q. ov (följ.) skarlakansfärgad 1. -röd Mt.

27: 28 al; neutr. skarlakanstyg Apoc. 17: t al.

xöxxoc, ou, b a) kärna af trädfrukter, i symurhet

granatäpplet, korn /.. otvd-ztoz* zou ffizou Mt.

13: 31 al. — b) (fkmr ej i N, T.) bär i syn-

nerhet af skarlakanseken (/; xöxxoz), uppkomna

af äggnästen utaf en liten, insekt kermesmasken

ifl), som bygger sina nästen på bladen i
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form af violettbruna bär nästan liksom små rus-

sin — härmed färgas skarlakansrödt. — c) skar-

lakansfärg, skarlakan (fkmr ej i N. T., men deraf

härledes fgde ord).

xoX.d^to; aadp.7jv (xoXos stympad) castigo, stympa,

af- 1. borthugga, qvista ;
metaphor. hålla inom

skrankorna, i tukt, tukta, straffa; fkmr i N. T.

blott i med. Act. 4: 21, och pass. 2 Petr. 2: 9.

xoXaxeca, as,
fy

(xoXaxeoco smickra af x6Xa£ smick-

rare, snyltgäst, sannolikt af xbXov spis) smicker,

inställsamhet 1 Thess. 2: 5.
*

xoXaois, £a)c,
fy

(xoX.dCco) bestraffning, tuktan, qval,

pina Mt. 25: 46, 1 Joh. 4: 18 (fruktan hafver

pina — när menniskan står i trälaktig fruktan

för Gud, så ängslas hon och drifves bort från

Honom).

KoXaaaai, cov, at
\\
KoXoaaat, hkt se.

xoko.<piC,(t), laa (x6Åa<po<z, b knytnäfveslag i ansigtet,

kindpust, örfil — af xoXdnvco slå) kindpusta Mt.

26: 67, Mc. 14: 65; i allmht (dock onödigtvis

antaget för N. T.) misshandla, plåga 1 Cor. 4:

11 al.

xoXXdco; yd-Yjffo/jiac, fy&yv (xoXXa lim) limma, sam-

manlimma 1. -kitta, i allmht sammanfoga 1. -bin-

da, fästa; pass. fästa sig 1. fastna vid xivi Lc.

10: 11, vidlåda, hålla 1. sluta sig till rfj yuvaixi

Mt. 19: 5
||

7rpo£xnAÅyttfy(TcTat, ra> Kupicp 1 Cor.

6: 17, rfj 7töpv7] v. 16 (sälla sig till den honom

betjenande skökan), i allmht rtvi Lc. 15:,,45 al.,

komma i beröring med, räcka aypi tou oopavou

Apoc. 18: 5 ända till himlen.

xoXXoupcou, ou, to diminut. (af xoXXupa collyra,

ett slags bröd af aflångt-rundaktig form) colly-

rium, ögonsalva, Apoc. 3: 18 ingnida ögonsalva

i ögonen på sig (med ögonsaivan menas den H.

Andes gåfva att allt klarare inse sitt elände). *

xoXXofiiarfyz, ou, b (x6XXuj3o<:, b litet mynt, skilje-

mynt; uppgäld, agio, som erlägges då man vexlar

sig till inhemska myntsorter mot främmande —
besl. med xoXoftös stympad, liten) penningevexlare,

mäklare; dessa sutto i hedningarnes förgård och

invexlade emot agio vanligt sämre (blott stämp-

ladt) mynt emot myntade dubbeldrachmer, hvilka

brukades till tempel-afgift (Mt. 17: 24), Mt. 21:

12 al., jfr xeppartoTfys.

xoXXupiov, ou, tö = xoXXoupiov, hkt se.

xoXoftoco, cooa; codfyaopai, wd-tjv (xoX.oftoz stympad

af xoXos idem) stympa, aflmgga, af- 1. förkorta

Mt. 24: 22, Mc. 13: 20.
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KoXooaat, a>v, al Colossce, i äldre tider en stor,

folkrik och blomstrande stad i Stor-Phrygien vid

floden Lykos icke långt ifrån Maeanders inlopp i

densamma och nära intill städerna Laodicaea och

Hierapolis, men af Strabo räknadt bland noXiapoxa

(småstäder) och af Plinius bland opp i da, dock

celeberrim a. Ar 62 (andra 66) e. Chr. för-

stördes staden jemte Laodicaea och Hierapolis nä-

stan helt och hållet genom en jordbäfning, men

återuppbyggdes och var ännu i 12:te århundradet

en blomstrande stad under namnet Xcovai. Nu
tinnes en by Chonas på detta ställe. Tidigt hade

här genom Epaphras bildat sig en af Judar och

i synnerhet hedningar bestående christen försam-

ling, till hkn Paulus, som aldrig synes sjelf hafva

besökt staden, skref sitt bekanta herdabref år 60

1. 61 från Caesarea med Tychicus. Detta bref var-

nar för Jude-christne irrlärare, hka uppblandade

Judaismen med theosophiska spekulationer i syn-

nerhet rörande en högre andeverld, inom hvilken

de gåfvo Frälsaren en underordnad rang; fkmr

Col. 1: 2.
*

KoXoaaeus, écos, b en Colosser, fkmr i underskrif-

ten af brefvet till Colosserne.

xoXnoz, ou, b sinus l:o) barm, bröst; Joh. 13: 23

säges Johannes (eFc) ligga ev töj xäXnto roa

'fyaou — hafva sin bordsplats vid Frälsarens bröst

d. ä. höger om Frälsaren (man låg till bords med

venstra armen stödd på en dyna — unayxojviov

af n~6 under och åyxcov armbåge — och benen

utsträckte bakom sin högra grannes rygg, så att

högra handen var fri för att taga maten; hufvu-

det kom alltså vid den venstra grannens bröst);

sköte élvat ek rov x. rtvik vara (lutad) intill

ngns sköte, Joh. 1: 18 säges detta om enfödde

Sonen, hvarmed antydes hans innerliga gemenskap

och förening med Fadren, likaså elvat ev toIs

xÖXttois Ttxxk (bilden är här, liksom Joh. 1: 18,

lånad af omfamning och icke af det triclinariska

sättet att ligga till bords). — 2:o) barm 1. fåll

på klädningen, klädefåll Lc. 6: 38 den barmlika

utvidgningen på manteln, som bildades ofvanför

den åtdragna gördeln och hvaruti man plägade

förvara saker ss. uti en ficka. — 3:o) barm 1.

bugt af hafvet, hafsvik Act. 27: 39.

xoXupftdco (stam oviss, sannolikt ej grekisk) dyka,

simma Act. 27: 43.
*

xoXupfifydpa, ax,
fy

(fgde) en plats att dyka, bada,

simma uti — i allmht damm Joh. 5: 2. 4. 7, 9: 7.
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f xolcovzia 1. -la. c/x. vj (lat.) colonia, coloni, ny-

bygge Act. 16: 2, se (Pihnisot.

xopjj.cu (följ.) låta håret växa, hafva långt hår 1 Cor.

11: 14. 15.

xop.r^ rj;, Yj (bes}, med xopéco vårda, sköta, xoap.oc

prydnad o. s. v.) coma, hufvudhår, hår i syn-

nerhet långt 1 Cor. 11: 15.
*

xop.iZco. iaa; iffoptat 1. toufiatj tadprjv (xopéco se

fgde) egentligen upptar/a ngt fallet (liggande) och

bära bort, deraf Lc. 7: 37 bära; sedan ombesörja,

sköta, vårda — med. bära bort åt, med, till sig

odzv aözbv xac zv TrapafioÅfj éxofuttaio Iiebr.

11: 19 hvadan han ock fick honom med sig =
hembar (säges egentl. om segerbelöning) honom

till en förebild (af den verkliga uppståndelsen från

de döda — säges om Abraham och Isac); hämta

åt sig, lyfta (penningar med ränta) Mt. 25: 27,

uppbära, ptabhv ådtxiac; 2 Petr. 2: 13 lön för

sin orättfärdighet; få ut, undfå, bekomma zc 2

Cor. 5: 10 al, zi]v årrayyzÅcav Hebr. 10: 35,

11: 39, vinna, hinna to zéXo<; (/'u/cov

1 Petr. 1: 9 då .1 vinnen 1. hinnen målet för

eder tro, som är själarnes frälsning.

xopupibs, adv. (af xop.d>6<z comptus, putsad, städad,

smyckad af xop.é(o como, vårda, sköta) sorgfäl-

ligt, godt, väl; compar. xopipözzpov zayzv Joh.

4: 52 så har han blifvit bättre 1. det blifvit bättre

med honom. *

xovidco; lapat (xovia stoft, kalkstoft, rappning) öfver-

kalka, rappa, hvitmena Mt. 23: 27 (Judarne plä-

gade en gång om året i månaden Adar öfver-

stryka grafvarne med kalk för att beteckna, att

stället var orent och varna för dess vidrörande);

Frälsaren liknar 1. c. Pharis;ieerna vid hvitmenade

grifter och Act. 23: 3 kallar Paulus öfverstepre-

sten en hvitmenad vägg, för att dermed beteckna

hycklare och skrymtare.

xoviopriK' oo, !) (xovtG, -fj stoft, damm och opvupt

uppröra) egentl. upprördt stoft 1. damm; i allmht

stoft Mt. 10: 14 al., se zxzivdcjoco.

xottcaCco, aaa (xöttos) tröttna, blifva trött, gifva efter,

upphöra, lägga sig (om vinden) Mt. 14: 32, Mc.

4: 39, 6: 51.

xo:tsz6c, ou. b (xottt 'p.ai) slående för bröstet, (den

dermed förenade) veklagan, planetas; -oczeadr/t

x. zrzi tcvi Act. 8: 2 anställa veklagan 1. klago-

gråt öfver ngn 1. för ngns skull.
*

xonvr 37c,
!
q (xÖjzto)) huggande, nedhuggande^ neder-

lag Hebr. 7: 1.
*

Kopé

xortcdeo, axa, aaa (följ.) = xorzdZco tröttna, känna

sig trött zx ztvnz Joh. 4: 6 utaf 1. efter ngt, för-

tröttas Mt. 11: 28, Apoc. 2: 3, arbeta sig trött

x. kpyo.Z6p.zvin; 1 Cor. 4: 12, utarbeta sig Lc.

5: 5; i allmht arbeta, anstränga 1. möda sig Mt.

G: 28 al., ev rivi (utmärker kretsen 1. sferen för-

arbetet) ss. iv Koptoj. év Xöyw Rom. 16: 12 al..

c?c zivo. Rom. 16: 6, Gal. 4: 11 med afseende

pä, pä 1. för ngn, zl'~ zi 1 Tim. 4: 10 på ngt.

xötzos, o 1), 6 (xnrrzco) egentl. slående, slag, det till-

stånd då man är liksom sönderslagen (sönderbrå-

kad), matthet, trötthet, det uttröttande 1. ansträn-

gande arbetet sjelft, ansträngning, möda, (mödo-

samt arbete Joh. 4: 38 al., 6 x. z7j<; clydrrrx 1

Thess. 1: 3 den möda 1. oförtrutenhet genom

hvilken eder kärlek (mot bröderna) utmärker sig;

vedermöda, besvär, bekymmer xotiovs napéyeiv

zeve — npdypaza tt. z. Mt. 21: 8 cd. förorsaka

1. göra ngn besvär, besvära, bekymra.

•{ xoripca, ac, y] (xbnpoz, /j gödsel, spillning) gödsel-

hög Lc. 14: 35.
*

xonpin;, a, ov (äfven xbrrpzioz. -txåc och -ivos)

hörande till xorrpnc (se fgde); ro x. = xb-po;

Lc. 13: 8.
*

xottzco, xbd>co, zxod>a slå, hugga, afhugga Mt. 21: 8,

Mc. 11: 8; med. slå sig (för bröstet), sörja, klaga,

upphäfva klagoskri Mt. 11: 17, 24: 30, öfver ngn

ztvd Lc. 8: 52, 23: 27, äfven érzi ziva Apoc

1: 7, 18: 9 (||
eV ecurf,).

xopas, axoc, o (trol. beslägtadt med xpdZco kraxa)

korp Lc. 12: 24.
*

xopd.aiov, 00, zo diminut. (af xbprj. r
t

flicka, jung-

fru) liten flicka, flicka Mt. 9: 24 cd.

xopfläv, inded. 1. xopfiavac. ä, b (i?"*'£ offergåfva,

offer af nalkas, närma sig, Hiph. frambära)

= dcTjpov skänk, offergåfva Mc. 7: 11: = ya*o-

(fold.xinv offerkista Mt. 27: 6.

Kopé. o, imlerl. (~Hp flintskallig af H^lj? vara kal)

Korah, en levit, som inlät sig i en sammansvärj-

ning emot Moses Num. 16: 1 följ. — Af Korahs

barn härstammade Korahitcrnas sångareslägt. —
åvziloyia h. cl~c'oh>vzo Jud. 11 de hafva för-

lorat 1. tappat bort sig (fördjupat sig, försvunnit)

i K. uppror (älven här är motsträfvighet hufvud-

moinentet, liksom vid de andra begge i samma

vers förekommande fall. men här har den sin

grund i högmod — vid de- andra begge fallen
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är afund och girighet bevekelsegrunden — se

Kdiv och BaXadfi). *

xopévvupi; eapai, éottrjv mätta; pass. mätta sig,

mättas, blifva mätt ziv<k Act. 27: 38, trop. rjdrj

xexopeapévoi lare 1 Cor. 4: 8 J ären redan mät-

tade t. mätte d. ä. J hafven redan tillräckligt af

h med Messiansk salighet (ironice).

Kopivdioq, a, ov (följ.) Corinthisk, från Corintli,

subst. Corinthier Act. 18: 8 al.

Kåpiv&os, ou, rj (i äldsta tider och hos poeterna

'Etpupa) Corintli, en berömd, rik och blomstrande

handelsstad vid Isthmos på Peloponnesus emellan

Ioniska och iEgeiska hafven 1. emellan Corinthi-

ska och Saroniska vikarne (deraf tillnamnet dpcpt-

HdXaoaos, diftdÄaaaos bimaris) och vid foten

af den klippa som bar fästet 'AxpoxöpivHoq, med

40 stadiers omkrets; i Romerska tiden hufvudstad

i Achaia propria (det egentliga Hellas och Pelo-

ponnesus). Staden hade 2 hamnar, af hka den

östliga vid Saroniska viken och bestämd för öster-

ländska handeln Ksyypsai (likt se) låg 70 stadier

= 1\ Svensk mil från staden, den vestliga åter

vid Crissäiska (= Corinthiska) viken och bestämd

för vesterländska handeln Aiyo.tov (Leclneum), 12

stadier = \ Sv. mil från staden. Konster och

vetenskaper blomstrade i Corintli på ett utmärkt

sätt, men der herrskade ock på ett förfärligt sätt

yppighet och sedeförderf, i synnerhet den skam-

lösaste otukt (så att öfver 1000 tärnor voro Aphro-

dites prestinnor; livadan ock xoptvdidCetv = scor-

tari). Sedan denna stad i lång tid blomstrat ss.

hufvudet för Achäiska förbundet, blef den år 146

f. Chr. af consuln Luc. Mummius intagen, plun-

drad och förstörd, men återuppbyggdes af Jul.

Ccesar 44 f. Chr. (ss. colonia Julia Corinthus)

och hann snart till sin förra glans, ss. den ock

i Pauli tid var säte för Kom. proconsuln öfver

Achaia — Paulus stiftade der under sitt l^-åriga

vistande på sin 2:dra missionsresa (Act. 18) en

temligen talrik, mest af fordna hedningar bestå-

ende församling. Tidigt inträdde (genom andra

lärares ankomst) söndringar och det vidt utbredda

sedeförderfvet äfven inom den christna församlin-

gen, hkt gjorde apostlen mycket bekymmer, ss.

det kan ses af hans 2:ne bref till Corinthierna

(om tiden och sättet för dessas författande se

IJauXoc); före det l:sta brefvet hade Paulus skrif-

vit ett som gått förloradt 1 Cor. 5: 9. Tradi-
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tionen gör Silas till den förste biskopen i Corintli;

fkmr Act. 18: 1 al.

KopvrjXins, ou, ö (lat.) Cornelius, en Eom. centurio

vid den i Ctesarea Palaestinse stationerade cohors

Italica; denne man lät till följe af en englasyn

kalla till sig Apostlen Petrus från Joppe och und-

fick dopet jemte sina anhöriga Act. 10. Sjelfva

händelsen är derföre i synnerhet vigtig och märk-

värdig, att Cornelius var den förste hedning, som

Petrus omedelbart från hedendomen upptog i

christna kyrkans sköte; man har velat anse ho-

nom för samme centurio, hkn förde befälet vid

Frälsarens korsfästelse.

f xåpoq, ou, b ("ID = "löh) Cor, det största mått

för torra varor - 10 frsD^N (H3 för våta, se

/?«roc); Epha = 3 nNp (se ffdrov) = 10

Seah = 6 2p_. — Då nu Cor = 10 Epha 1.

perp-rjzai, men perp. — § pidipvoz, 1 medium

= 10| Svenska kappar = \ tunna; så är Cor

= 1\ medimn = 2^ Sv. tunnor; Lc. 16: 7.
*

xoapAco, TjOa; rjpac (xoapnq) egentl. ordna, ställa i

ordning, bereda, laga till Mt. 25: 7; smycka,

sira, pryda Mt. 12: 44 al., metaphor. göra heder

åt fe Tit. 2: 10.

xoopixiK, rj, ov (xocrpoz) hörande till, tjenlig för

verlden, verldslig-, x. érndupcac Tit. 2: 12 de på

den timliga förgängliga verlden syftande begär

och lustar; yttre, jordisk Hebr. 9: 1 (se dycov

under uyioz).

xöffpios, ov, äfven 3 ändelser (xocrpos) välordnad,

ordentlig, ärbar, sedesam 1 Tim. 2: 9, 3: 2.

xoapuoq, adv. (af fgde) prydligt, ärbart
||

xocrpccp

1 Tim. 2: 9.
*

xo(rp.oxpdxcop, opo<;, ö (följ., xpdxoc;) verldsherr-

skare; så kallas de onde andarne Eph. 6: 12,

likas element är det närvarande mörkret rou axö-

zou<z xouzou
(|[

zou ffx. rou cätbvot; xouzou). *

xåffpos, ou, o (xopéco besl. med como, putsa, pry-

da, ordna) l:o) prydnad, smycke 1 Petr. 3: 3,

ordning. — 2:o) ordning i det stora hela, verlds-

ordning, verldsalltet, verld a) himmel och jord

Mt. 13: 35 al., b zoze xöapoz 2 Petr. 3: 6 den

dåvarande verlden (himmel och jord), b) synecd.

jordkretsen Mt. 26: 13 al., ev x. 1 Petr. 5: 9

his in terris, hednaverlden Mt. 4: 8 (alla hedna-

verldens länder 1. riken — ty öfver dem kunde

frestaren förfoga efter behag Lc. 4: 6). c) metonym.

menniskorna i verlden, alla menniskor, livar man

23
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Mt. 5: 14 al., b xoapoz ootoc Joh. 12: 25 al.

den närvarande verlden (menskligheten) med sin

ofullkomlighet, bristfällighet och sitt syndaktiga

väsende; ra aToryéia rou x. Gal. 4: 3, Col. 2:

8. 20 se OToiysiov; b. x. Rom. 11: 12. 15 hedna-

verlden, hedningarne.

Kooapxo<;, oo, b (lat.) Quartus, en christen i Co-

rinth Rom. 16: 23. *

xobp. 1. xoopt (Cl p 1. ''filp imperat.) == eystps

Mc. 5: 41.
*

f xouoTcodia, ac, f/ai.J custodia, vakt Mt. 27:

65. 66, 28: 11.

xoi)(fiZ(o {xobcpos — af xonvco — egentl. afhuggen,

kort, lätt) göra lätt, lätta Act. 27: 38. *

xoftvot;, oo, b korg, handkorg Mt. 14: 20 al.

xpdftftazoc, oo, b äfven xpaftazoc och xpdftarToq

(= oxiu.Ttqyc atticé) ett macedon. ord, grabba-

tus, hvilosäng, bärstol, soffa Mt. 2: 4 aL

xpdCco, xpd^co Lc. 19: 40, vanligare xexpd$opat,

xéxpaya med £>?'a?s. betydelse, sxpaqa och exe-

xpa^a Tisch. Act. 24: 41, onomatop. ord kraxa

(om korpar), skria, ropa Mt. 8: 29 al, ofta med

partic. af yté^w ss. 1. c. expa$av ÅéyovTSc de ro-

pade med dessa L följande ord; xp. <p<ovfjv Act.

24: 21 utropa ett ord, högljudt framställa ett

yttrande.

xpaazdÅy, rjc, ^ (antingen af obrukl. xpdc hufvud

och nd.ÅÅio slå, eller väl bättre af äpnto, upnd^w,

alltså = äprtaXfj, pandXf) med förstärkt aspira-

tion, hufvudets intagande) egentl. hufvudvärk 1.

-yra ss. följd af ett rus; sedan rus, dryckenskap,

fylleri Lc. 21: 34. *

xpaviov, 00, to, diminut. (af obrukl. xpdc, genit.

xpo.Toc o. s. v. hufvud) cranium, hufvudskål 1.

-skalle, xpavbu tottoc Mt. 27: 33 al. = roÅ-

yotlä (hkt se), hufvudskalleplats, äfven blott xpa-

viov Lc. 23: 33.

xpd.aTis.oov, 00, ro (enligt somliga af xpöaaoc tofs,

frans, bräm; enligt andra af äxpoc och Tiedcov 1.

izioov slätt, mark) det yttersta af en sak, gräns,

fåll, rand; Mt. 9: 20 al. motsvarar ordet troligen

Hebr. niPlJ tofsar 1. fransar, som Israeliterna bru-

kade i de 4 hörnen af sina mantlar för att er-

inra sig Jehovas bud att akta sig för afguderi

Num. 15: 37 följ. Pharisreerne gjorde dem sär-

deles stora, för att få utseende af rätt fromma

menniskor Mt. 23: 5.

xpaxauK, d, öv {xpävoc) full af styrka, stark, väl-

dig, mäktig 1 Petr. 5: 6.
*

xpazatöu); di&yv (fgde) stärka; i N. T. pass. stär-

kas, vara 1. blifva stark Ttvi i 1. med något ss.

meopan Lc. 1: 80, 2: 40, dovdpet Eph. 3: 16

med kraft (hkn ingjutes), absol. 1 Cor. 16: 13.

xpoxéa), ijoto, fjxa, yoa (xpuToc) l:o) hafva kraft

1. makt, vara stark, herrska, bemäktiga sig ngn

1. ngt, låta gripa, taga fatt på, fatta uti Tivd 1.

n Mt. 12: 11 al, äfven nvöc Mt. 9: 25 al.,

Hebr. 6: 18, rov Åoyov Mc. 9: 10 de fattade 1.

grepo ordet neml. med sin uppmärksamhet, fatta

uti 1. hålla sig fast vid Tivd Act. 3: 11 1. zi

2 Thess. 2: 15, upp- 1. ernå, vinna Ttvöc Act.

27: 13. — 2:o) hålla ti Apoc. 2: 1. 13 o. s. v.,

hålla fast uti Ttvöc ngt Hebr. 4: 14, fasthålla ti

Col. 2: 19 ( )( äpiévac), zijv rcapdooatv Mc. 7:

3 al. (noga iakttaga), behålla Joh. 20: 23 ( )(

åcpiévai), af- 1. förhålla, förhindra zobc b(pva\-

pobc toö pr] och infiri. ifrån att Lc. 24: 16 (sät-

tas ur stånd att).

xpaTiaToc, /), ov (oregelbunden superlativ till åya-

§öc, af följ.) starkast, väldigast, mäktigast, i N. T.

vid tilltal ss. hederstitel: ädlaste, ädle 1. vördade

ss. xp. QsöftXa Lc. 1: 3 (synes utmärka högre

rang), äfvenså Act. 23: 26 al.

xpdxoc, eoc, ro kraft, styrka, makt, herravälde, för-

måga Lc. 1: 51 al., x. Tiomv Lc. 1. c. utöfva 1.

bevisa makt, styrka, ro x. zvjc layboc abzob Eph.

1: 19, 6: 10 (se layik), sySIV TO X. TOO ftavaToo

Hebr. 2: 14 ega dödens makt, ega makt 1. kraft

att döda (ty genom djefvulens förförelse är syn-

den kommen i verlden och för syndens skull dö-

den Rom. 5: 12, 6: 23; hvarföre ock djefvulen

kallas mandråpare af begynnelsen Joh. 8: 44),

xaTO. x. Act. 19: 20 efter förmåga, af alla krafter.

xpaoyd^oj, dato, aaa (följ.) skria, ropa Mt. 12:

19 al,

xpaoyy, rjc, $j (xpdCco) skri, rop Mt. -25: 6 al.

xpéac, aroc, ro c a ro (per metathesin), kött Rom.

14: 21, plur. köttstycken 1 Cor. 8: 13; anm.

skiljes från adp$ derigenom att det förra är slag-

tadt och dödt, det sednare lefvande.

xpziaatov 1. xpstTTtov, ov, ovoc (egentl. xpaczcajv

af xpdzoc, to 1. xpaTOC stark — är oregelbunden

comparativ till äyadöc) starkare, tapprare, dug-

ligare, fördelaktigare 1 Cor. 7: 9 al., Pliil. 1: 23

(för mig); neutr. ss. 1: Cor. 11: 17 förbättring.



xpepdvvopc, aaa; xpépapai, expepderttrjV hänga, upp-

hänga ém nvoe Act. 5: 30 på ngt; pass. hängas

Lc. 23: 39, ek 1. Ttepi rt Mt. 18: 6 al. vid 1.

omkring ngt; med. hänga sig, xpépapai (egentl.

perf. utan redupl.) jag har hängt mig, är upp-

hängd, hänger ém n»? Gal. 3: 13 på ngt, ex

riyc XstP0<* a^ToT> Act. 28: 3 från hans hand (så

att det giftiga djuret hängde med munnen fast i

såret), sv tivi Mt. 22: 40 vara inbegripet, inne-

fattas uti (äfven bero på) ngt = i dessa 2 buden

hafva samtliga G. T:s bud sin princip (hela la-

gen och propheterna hänga L häfta dervid, så att

dessa bud äro det hållande, det principaliter be-

tingande).

xprjpviK, oö, b (fgde) den nedhängande randen, bran-

ten af ett berg, klippa, strand; brant berg, klipp-

vägg, brant Mt. 8: 32 al.

Kprjs, Kpvjros, b, plur. Kprjves, nomen gentile (af

Kpijxrf) Creter, Cretenser; i forntiden ansågos de

för lögnaktiga, falska, listiga, roflystna och ut-

sväfvande Tit. 1: 12 »Creterna ljuga alltjemt, vild-

sinte, late de fråssa»; voro annars kände ss. goda

bågskyttar. Den på anförda ställe nämnde Cre-

tiske poeten (jipo<p7]T7]t;) är Epimenides från Qnos-

sus på Creta (600 f. Chr.), i hvars skrift nep}

yp-qapcöv (om orakelspråk) denna vers igenfanns

ännu af Hieronymus. Befolkningen på Creta, i

apostlarnes tid (och sedan 67 f. Chr.) en Ro-

mersk provins under proconsuler, bestod till en

del af Judar; fkmr äfven Act. 2: 11.

Kpijaxrjs, tjvtos, b (lat.) Crescens, en christen som

reste bort från 1. rättare sändes af Paulus till Ga-

latien 2 Tim. 4: 10 (se TaXaxia vid slutet).
*

Kp7]xy, fj<;, rj Creta (förut Telchinia och hos skal-

derna éxaTopnoÅcs — med de 100 städerna —
för sin starka befolkning), nu Candia, en bekant

till Europa hörande ö i Archipelagen med en klip-

pig (bergen Ida, Dicte o. s. v.), men bördig jord-

mån. Udden Salmone (HaÅpcbvrj, annars 2aÄp.d)-

viov dxpcor/jpiov) var den nordligaste på ön midt-

emot Cnidus i Mindre Asien. Utom den berömda

staden Gnossus, som hade 30 stadier = \ Sv. mil

i omkrets, anmärka vi ss. förekommande i N. T.

Phceniv och Lassaa, i hvars grannskap låg xaÅai

hpévec;. I afseende på invånarnes charakter se

KprjS. Af brefvet till Titus se vi, att der funnos

christna församlingar; fkmr Act. 27: 7 al.

xptftr], yjs, ij korn, bjugg; vanligen i plur. Apoc.

6: 6.
*
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xpidivos, r
t , ov (fgde) af korn, korn-, bjugg- Joh.

6: 9. 13.

xpcfia, aroz, r/> (xpivco) egentl. det siktade, sållade,

frånskilda; deraf 1:6), den fällda domen, omdöme,

beslut Rom. 11: 33, dom Mt. 7: 2 al., straffdom,

fördömmelsedom Rom. 2: 2 al., verldsdom 1 Petr.

4: 17 (den börjas på de trogne Mt. 24: 9 följ.,

hos hka den består i lidandens luttringseld —
v. 12 — fortsättes öfver den otrogna verlden och

fulländas med Christi återkomst), fördömmelse ss.

spmnxeiv ek to x. zou dtaftnÅoo 1 Tim. 3: 6

råka ut för djefvuleus dom 1. fördömmelse (jfr

Eph. 2: 2, der djefvulen kallas ro Tivsöp.a. ro vuv

évepyoov ev vo~is ulöt? riyc dnetSecac, så att hvad

verldens barn göra till smälek för HERrans för-

samling, det är ett verk af den i dem verkande

anden). — 2:o) den verkställda domen, straff Lc.

23: 40 al., eyeiv xp. 1 Tim. 5: 12 hafva inom

sig förebråelse deröfver att ort, ansvar Jac. 3: 1.

— 3: o) sjelfva dömmandets handling = xptats,

frånskiljande, söndring, tvist 1 Cor. 6: 7, (veder-

gällande) afgörande Joh. 9: 39 (andra frånskil-

jande, neml. af det goda från det onda).

xpivov, ou, ro lilja, om hela slaget, arterna

hafva särskilda namn, växa vildt (too dypoo),

Mt. 6: 28, Lc. 12: 27.

xptvco, xpcvco, xéxptxa, expcva; xpidrjoopai, xéxpi-

fjtat, expiftrjv {per metathesin =) cerno, sikta,

sålla, frånskilja, utgallra, afsöndra l:o) slita tvi-

ster, afgöra, förordna Act. 21: 25 al., besluta

Act. 20: 16 al, touto 1 Cor. 7: 37 (neml. att

icke gifta bort dottren), äfven 2 Cor. 2: 1, med

infin. Act. 20: 16, Tit. 3: 12. — 2:o) dömma
Mt. 7: 2 al., upphäfva sig till domare rivd. öfver

ngn ss. Jac. 4: 11. 12, fälla dom 1. utslag Mt.

19: 28 al.; äfven fördömma Mt. 7: 1 al. —
3:o) dömma, bedömma, fälla omdöme Joh. 8: 15

al., riva sv Tivi Col. 2: 16 öfver ngn i afseende

på ngt 1. i en punkt; säges i god mening 1 Cor.

3: 5 fälla ett fördelaktigt omdöme om d. ä. be-

römma 1. prisa ngn; komma till ett omdöme 2

Cor. 5: 14. — 4:o) anse, hålla före, med infin.

Act. 15: 19 (= åoxel poe), äfven med accics. och

infin. Act. 16: 19, 5]p.épav nap' rjp. Rom. 14: 5

anse den ena dagen för mer än den andra = (har

afseende på de Rom. Jude-christnas firande af fest-

och fastedagar), izdaav rjpépav ibid. anse hvar och

en (dag ss.) dag = alla dagar lika; antaga ss. 1.
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till grundsats 1 Cor. 2: 2, kpivaxe Rom. 14: 13

vare det eder sedliga grundsats (i grundtexten är

en ordlek med xpivojusv och xpwaxe). — Pass.

förordnas ss. Act. 16: 4, beslutas ss. Act. 27: 1;

lagligen bedömmas, befinna sig inför rätta, låta

saken afgöras inför rätta, gå till rätta — pro-

cessa, tvista ém rivog 1 Cor. 6: 1. 6 inför ngn

(ss. domare), väcka rättegång ztvt med ngn Mt.

5: 40, äfven dömmas, underkastas (menniskors)

dom Rom. 3: 4, fördömmas Mt. 7: 1 al., äfven

Rom. 2: 12, få en dom 1. straffdom öfver sig ss.

1 Cor. 11: 31. 32.

xptai<z, £(«C, Y] (fgde) egentligen siktning, sållnhig;

l:o) pröfning, dömmande, dom Mt. 10: 15 al.,

rjfj-épa riyc xp. 1. c. al. 1. blott xplaiz Mt. 12:

41 al., äfven 2 Petr. 2: 4 domedag, xp. Ttocscv

Joh. 5: 27 hålla dom, xazd zivos Jud. 14 öfver

1. emot ngn, xp. <pépstv xavd rivos 2 Petr. 2: 11

fälla en dom emot ngn [auzcov har afseende på

dogat v. 10); fördömmelsedom Joh. 3: 19 al.,

TrpödrjXoi etc xp. 1 Tim. 5: 24 (se npö-

drjXog). — 2:o) beslut, föreskrift, bud (Guds), lära

Mt. 12: 20 (se räoc), lära om rättfärdighet, rätt-

färdighet (per hebraismum) Mt. 12: 18, 23: 23.

— 3:o) domstol Mt. 5: 21. 22; här menas den

i hvarje stad i Palaestina, som räknade mer än

120 invånare, befintliga sjamannadomstolen — i

Jerusalem funnos 2:ne sådana — hvarifrån man

vädjade till Synedrium.

Kpcanoc, ou, b (lat.) Crispus, föreståndare för Jud.

synagogan i Corinth Act. 18: 8, hkn jemte sin

familj lät döpa sig af Paulus 1 Cor. 1: 14.

xpizfjpcov, ou, to (xpcvco) l:o) stället der man döm-

mer, domaresäte, domstol, tribunal 1 Cor. 6: 2. 4

(se åvustoc;), Jac. 2: 6. — 2. o) medlet hvarigenom

man dömmer 1. kan dömma, kännemärke o. s. v.

(fkmr ej i N. T.).

xptrijc;, ou, b (xptvco) domare Mt. 5: 25 al., xp.

t^c ååixias Lc. 18: 6 (se ådixid), xp. diaXoyt-

apcov novrjpcov Jac. 2: 4 elaka grundsatsers do-

mare = som dömmer efter elaka grundsatser;

xptzai Act. 13: 20 = Ctppt> domare, voro

Israelitiska folkets styresmän ifrån Josua till och

med Samuel. — Anm. Vanligen skiljes xp. ifrån

dixao~T7)<; sålunda, att denne scdnare dömmer ju-

ridiskt efter lagar och författningar, hvaremot xp.

efter billighet och sundt menniskoförstånd; men

denna åtskillnad cger ej rum i N. T.

xpijaza/.ki^u)

xpivtxés, V), öv (xptvw) domsyild, tjenlig 1. skicklig

att dömma 1. bedömma zivös ngt Hebr. 4: 12

(sin dömmande kraft har ordet deraf att det är

Guds ord, som är en lifsens lukt till lif och en

dödsens lukt till död — det dödar och gör lef-

vande). *

xpouco, éxpooaa slå, klappa, bulta på med och utan

trjv Supav Mt. 7: 7 (säges om en som vill gå in,

deremot tpoipzvj om en som vill gå ut — port-

vaktaren måste öppna i begge fallen); Apoc. 3: 20

har afseende på HERrans beständiga nådesanbud,

ty hvarje väckelse i samvetet, hvarje rörelse i hjer-

tat är ett HERrans klappande.

xpunzv], ijs, i], äfven xpumrj (femin. af följ.) scil.

azod, en betäckt gång, underjordiskt förvarings-

rum, hvalf, crypta, e«V xp. Lc. 11: 33 — enligt

andra (efter analogi med els paxpdv) i det för-

dolda, oceulto. *

xpUTTKK, fj, öv (följ.) gömd, dold, förborgad Mt. 6:

4. 6 al., év rw xp. 1. ev xp. 1. c. i det fördolda,

hemligt, b év ra) xp. scil. wv Rom. 2: 29 den

som är det i det fördolda d. ä. invärtes, b xp.

ttj<; xapdiaq ävtlpojnoc; 1 Petr. 3: 4 hjertats för-

dolda menniska cl. ä. den inre fördolda menniskan,

ra xp. töjv u.vBpdj-iicov Rom. 2: 16 det fördolda

hos menniskorna, menniskornas lönligheter d. ä.

allt i det inre och yttre lifvet, som antingen all-

deles icke 1. icke till sin moraliska halt kommit

till andras kunskap.

xpunTa), expu</>a; xéxpoppai, hxpöfirp (besl. med

xaÅOTTZco, xXÉtztco) gömma undan, förborga, dölja

ti och revd Mt. 13: 44 al., utzö tivos Apoc. 6:

16 för ngn; — pass. gömmas undan, döljas Mt.

5: 14 al.; äfven gömma sig undan, dölja sig Joh.

8: 59 (ibland den honom tillgifua folkmängden),

12: 36 al. — 7) Za>7) bpiov év zw 8sä>

Col. 3: 3 edert lif (det eviga neml.) är förborgadt

i förening med Cbristo i Gudi (så vida neml. Chr.,

och följaktligen äfven vårt lif, ända till parusien

förblifver förborgad i Gud ss. Guds auvb^poMOs

lefvande med Gud förenad i dess ända dittills

oskådade herrlighet, för att då först utgå lian

Gud och uppenbara sig med Guds hela herrlighet,

se v. 4); xpuftrjvat ou duvavrat 1 Tim. 5: 25

de kunna icke (beständigt) blifva förborgade (åt-

minstone skola de på yttersta dagen blifva uppen-

bara).

f xpuoraÅÅl^co (följ.) glänsa ss. is 1. crystall, vara

crystallklar Apoc. 21: 11.
*
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xpuaxaWoq, ou, b (xpöos, to isköld, frost, xpu-

axaivoi låta frysa) det frusna, iscrystall, bergcry-

stall, en genomskinlig ädelsten Apoc. 4: 6, 22: 1.

xpixpahz, a, ov {xponrco) förborgad, hemlig Mt.

6: 18.
*

xpuipr} 1.
-f],

adv. (xpunToj) heraligen Epli. 5: 12.
*

xrdopac, xrqaoym, exvrjadprjv depon. med. förvärfva,

förtjena, tillvinna, förskaffa, skaffa sig Mt. 10: 9,

Lc. 18: 12, re ex Ttvo<; Act. 1: 18 förvärfva sig

d. ä. köpa ngt för ngt, äfven tim/k (genit. pretii)

Act. 22: 28; ev riy unopovf] bpcov xryoeode

(bättre än xrrjaaaBe) r«c (puyäs bpotv Lc. 21: 19

genom edert tålamod (eder ihärdighet 1. edert

orubbliga fasthållande vid min bekännelse under

förföljelserna för mitt namns skull) skolen J för-

värfva edra själar d. ä. vinna det sanna lifvet =
den eviga saligheten (förvärfvandet af det Messi-

anska lifvet framställes neml. ss. förvärfvandet af

den egna personligheten, hvaremot förlusten deraf

ss. förlusten af denna personlighet, det egna jaget

jfr Lc. 9: 25 al.); xv. ro kauTou axEuoc; 1 Thess.

4: 4 skaffa sig sin egen hustru (se axeuoz —
)( Kopveia, venus vulgivaga). — perfect. (före-

kommer ej i N. T.) hafva förvärfvat sig d. ä. ega,

besitta.

XTYjpa, azoz, to (fgde) det förvårfvade, egendom,

possession, besittning Act. 5: 1; plur. egodelar,

förmögenhet Mt. 19: 22, jordegendom, fast egen-

dom Act. 2: 45 (u7tup£ecz är lösegendom 1. lös-

ören).

xriyvoc, e«c, to (se fgde) egendom, besittning, i syn-

nerhet boskap, lastdjur, dragare, ök Lc. 10: 34,

i synnerhet i plur. Act. 23: 24, Apoc. 18: 13

= TEvpaiwda fyrfotadjur 1 Cor. 15: 39.

xzrjTcop, opoz, b (xxdopai) egare, innehafvare Act.

4: 34.
*

xzcCfo, exTtaa; EXTiapai, exriadrjv (samstämmigt med

xzdopac förvärfva 1. göra det, som saknar egare,

till sin besittning, ut qui quondam in vacua

venerunt Cic, deraf) egentl. odla upp ett land

1. en trakt, göra den beboelig, bebygga, grund-

lägga (en stad), grunda, skapa Mc. 13: 19 al.,

b xzcffac llom. 1: 25 skaparen; äfven i andlig

mening om den nya skapelsen, nya födelsen Eph.

2: 10 éni V-tm för ngt ändamål 1. till ngt, 4: 24;

— cua robs duo etc fv« dvdpconov Eph.

2: 15 på det Han uti sig skulle skapa de 2 till

en enda ny menniska (de 2 föreställas här concret
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ss. de båda ifrågavarande menniskorna, af hka den

ena representerar Judarne, den andra hedningarne,

ur hvilka båda menniskor Christus har skapat en

enda ny menniska; ty denna ena är nu hvarken

Jude eller hedning, utan båda delarne hafva af-

lagt sitt förra väsende och utan vidare åtskillnad

erhållit det alldeles nya väsendet genom sin christ-

liga tro).

xrcatz, ewc, yj (fgde) l:o) skapelse (ss. handling)

Mc. 10: 6, Rom. 1: 20, 2 Petr. 3: 4, ån dp-

yrq<; xxiaetoz sedan skapelsen tagit sin början,

xrcCscv xvtaiv Mc. 13: 19 verkställa skapelse. —
2:o) skapelse (ss. det verkställda) = xxtap.a det

skapade, kreatur, skapad varelse a) i allmänhet

allt skapadt Eom. 1: 25 al, oute tis xt. kzépa

Rom. 8: 39 eller ngt annat i verlden, ou raor/jt;

Tvjs xt. Hebr. 9: 11 icke af denna verlden (med

bibegrepp af skapadt och förgängligt); b) menni-

skorna Mc. 16: 15, Col. 1: 23 — i andlig me-

ning: xaw/] xt. 2 Cor. 5: 17, Gal. 6: 15 = xac-

v«C d.vd-pcöTTns ett nytt kreatur, nyskapadt vä-

sende; c) hela den förnuftslösa skapelsen, lefvande

och liflös 1. (ss. vi populärt uttrycka oss) hela

naturen Rom. 8: 19. — 3:o) skapelse, inrättning,

ordning 1 Petr. 2: 13.

xuapa, oxos, to (xtcCco) det skapade, skapadt ting

1. väsende Apoc. 5: 13, varelse 1. kreatur 1 Tim.

4: 4 (har afseende på det till föda bestämda),

Apoc. 8: 9; i andlig mening dirapyv] xtov abxou

xt. Jac. 1: 18 (se dnapyrj).

XTioTrfi, ou, b (y.Tt£(o) grundläggare, skapare 1 Petr.

4: 19.
*

xufiEia, ac, 'f] (xujSeuco spela tärning af xufios cu-

bus, tärning) tärningspel, osäkerhet, svek, bedrä-

geri Eph. 4: 14.
*

xuftÉpvqait;, eruc, *j (se följ.) styrande (af ett skepp),

ledning 1 Cor. 12: 28 troligen ledning af vården

om främlingar, föreståndareskap för främlingar (jfr

TipoiaxdpEvoz Rom. 12: 8 och KpoaxdTiz Rom.

16: 2).
*

xu^EpVTjTf]q, ou, b (xufiepvdco guberno, af obe-

kant derivation) gubernator, styresman på ett

skepp, styrman Act. 27: 11, Apoc. 18: 17.

xuxXeuco, Euaa = och
j|
xuxÅéco Apoc. 20: 9.

*

xuxÅoäsv, adv. (af följ.) från omkretsen, från alla

sidor, rundt omkring med genit. Apoc. 4: 3. 4

(5: 11), x. xac eocoUsv 4: 8 utomkring och innan-

för, utan- och innantill.
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XVXÄ0C, oo, b krets, cirkel, ring, omkrets; i N. T.

xöxAw ss. adv. i en krets, rundtomkring Mc. 3:

34 al., äfven med yenit. Apoc. 4: 6 al.

xoxXöa), toaa; (bftrjv (fgde) innesluta rundtomkring,

sluta en ring omkring, omringa Ttvd Joh. 10: 24,

Act. 14: 20, omsluta, kringränna, innesluta, be-

lägra (en ort) Lc. 21: 20 al.

f xöÅiapa, oxos, tå (följ.) egentl. det vältrade, det

man vältrar sig uti = xoÅlarpa platsen att vältra

sig uti, x. ftopftöpoo 2 Petr. 2: 22 dypöl — lik-

nelsen ej svår att förstå, men constructionen bra-

chylogisk och bör så vara ss. ordspråk: »ett svin

som tvagit sig — bort till dypölen». *

xoåUo (sednare form för xoXivoco; xoÅcvåéoj) vältra,

rulla; pass. vältra sig Mc. 9: 20. *

xoÅÅöz, -fj, öv (besl. med xo7Åoz ihålig) krokig, krökt,

böjd, contract, krympling Mt. 15: 30 al.

xopa, arot?, ro (xöco = xoéco hafva uti sig, vara

liafvande, drägtig) egentl. uppsvälld massa, deraf

bölja, våg Mt. 8: 24 al.

xöpfiakov, ou, to (xöpftoz, o urhålkadt kärl, bägare,

besl. med xonri urhålkning, xoyos kupigt kärl,

kupa) cymbalum, cymbal, ett instrument i form

af ett ihåligt bäcken, som slaget emot ett annat

gifver ett skrällande ljud 1 Cor. 13: 1.
*

xöp.ivov, oo, tö cuminum, kummin Mt. 23: 23. *

xoudpcou, oo, to diminut. af (xöcov) liten hund Mt.

15: 26 al.

Könpiot;, oo, b (följ.) från Cypern, Cyprier Act.

4: 36 al.

Könpoz, oo, i] Cypern, en stor hamnrik ö i Medel-

hafvet (näst Sicilien den största) emellan Syrien

och Cilicien, 12 geographiska mil från kusten,

var särdeles fruktbar och hade utomordentlig rike-

dom på produkter: vin, olja, fikon, honung, kop-

par (som af ön fick sitt namn, ses cyprium)

utfördes derifrån. De förnämsta städerna voro

Salamis, Paphos, Citium, Amathus, Arsinoe, Soli.

Invånarne voro kände för veklighet, vällust och

yppighet. Under kejsar Augustus var Cypern i

början en kejserlig provins, som en prretor för-

valtade, men snart gafs han tillbaka till folket

(senaten), hvarföre en proconsul (åvftonaros) på

Cypern omtalas Act. 13: 7, Sergius Paulus. Efter

Steplianska förföljelsen spridde sig christna äfven

dit Act. 11: 9 följ. Paulus besökte ön i sällskap

med Barnabas (bördig derifrån) och Marcus på

sin första missionsresa Act. 13: 5; hvarefter de

begge sednare åter foro öfver dit Act. 15: 39.

x>jptaxö<;

xotztco, exo<pa (xufin} hufvud, böjning, besl. med

xowik kupig, krokig, böjd och med lat.) cubo,

böja sig, luta hufvudet Mc. 1: 7, Joh. 8: 6. 8.

Kop-f]vcuo$, a, ou, nom. gentile (af följ.) Cyrenaisk,

från Cyrene Mt. 27: 32 al.

Kopr^, -qz, v) Cyrene, hufvudstaden i Libya Cyre-

naica 1. Pentapolitana, anlagd af Battos från Thera.

Det var under Ptolomaeernas tid till fjerdedelen

bebodt af Judar, hvilka der njöto samma rättig-

heter, som de öfriga invånarne. I Jerusalem fun-

nos så många Cyrenaiska Judar, att de der bade

en egen synagoga. Många bland dem öfvergingo

till christendoinen Act. 11: 20, 13: 1 och den

på sistnämnda ställe omtalade Aouxwc; skall hafva

varit den förste biskopen i församlingen i Cyrene;

fkmr Act. 2: 10.

KopTjvioz, oo, ö (lat.) Quirinius (andra Quirinus),

prasses = ståthållare öfver Syrien från år 6 e.

Chr., i Augusti 50;de regeringsår; såsom sådan

höll han den Act. 5: 37 omnämnda ånoYpaipr)

år 12 e. Chr.; men då samme man Lc. 2: 2

säges hafva hållit sin första uTZoypafi] ss. rjys-

pxov Zopiaz, och Sentius Saturninus var verklig

ståthållare öfver Syrien vid Christi födelse, så har

man på många sätt sökt förklara detta oegentliga

uttryck. Hvad nu först angår sjelfva å-oypapr],

så måste den hafva utgjort blott en folkräkning

utan afseende på skattskrifning; ty först efter

Archelai landsförvisning (år 8 e. Chr.) blef Pale-

stina Eomersk provins. Beträffande dernäst ut-

trycket YjyepovzöovTOt; riyc Zopias KoprpAoo, så

häfves svårigheten bäst, om man öfversätter: »den-

na mantalsskrifning var den första som (den seder-

mera blifna) ståthållaren öfver Syrien Quirinius

höll»; så att Quirinius benämnes efter hans efteråt

erhållna och bekanta embete. *

Kopia, ac, 7]
(egentl. Jemin. af xlpcoz) husfru, herr-

skarinna; utgör 2 Joh. 1. 5 utan tvifvel namnet

på en troende (ix/exny utvald) fru, till hkn bref-

vet var stäldt, Kyria. I nyare tider har man

dock till och med antagit, att Apostlen härmed

menat Frälsarens moder Maria, men utan till-

räcklig grund.

xopcaxöz, rj, öv (xöptoz) beträffande, rörande, hö-

rande till HERren 1. J. Chr., x. déi-vov 1 Cor.

11: 20 IIERrans nattvard (så hette åyuzat —
se uyuriTj — måltider, vid hvilka det af de en-

skilda medförda gemensamt förtärdes och med

hvilka den egentliga nattvarden förenades, så att
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brödet under måltiden förtärdes och vinet efter

densamma i analogi med instiftelsemåltiden); x.

ijpépa Apoc. 1: 10 HERrans dag, söndag, do-

mini c a (to x. scil. åcopa, HERrans hus, kyrka

— som derifrån sannolikast härledes — kunde

ock heta q x. scil. olxca).

xupteuco, euaaj, euaa (följ.) vara herre 1 Tim. 6: 15,

herrska tivoz öfver ngn Lc. 22: 25 al, säges äf-

ven om den personificerade döden Rom. 6: 9,

synden v. 14, och lagen 7: 1.

xöptoz, ou, b (egentl. mascul. af adj. xupioz, a, ov,

af xupos se xupboS) egentl. caput familise;

lio) husfader, herre, egendomsherre; 'egare, hus-

bonde Mt. 6: 24 scepe-, herrskare, herre ttvås öf-

ver ngt, ss. tou Sepcapou, tou aaftfidroi), Tzveu-

paros 2 Cor. 3: 18 Andans HERre (som är Chri-

stus, ty den H. Andes verksamhet beror af Honom,

Gud sänder den H. Ande blott genom Christus

Tit. 3: 6), deraf 2:o) i högtidlig mening om alla

konungars Konung och alla herrars HERre, Gud

och Christus Mt. 1: 22 scepissime (det är svårt,

om icke omöjligt att på alla ställen afgöra, hvilken-

dera som menas). — I afseende på orden'#£0£

TtoXÄcu xai xupcoc tvoåÅoc se Qeöq. — 3: o) ut-

gjorde en hederstitel, hvarmed högre och förnä-

mare personer tilltalades Mt. 21: 30 s&pe. —
Anm. Den, med undantag af Apoc. 14: 13, en-

dast i de Paulinska brefven ofta förekommande

phrasen ev Kupiw utmärker på alla ställen, att

J. Chr. är den sfer, det lifselement, hvarinom

det bifogade ordet 1. satsen rörer sig, t. ex. "va

ev Kupiw Rom. 16: 2 »på det J måtten

emottaga henne (Phoebe) i HERranom», detta ev

Kupicp utmärker emottagandet ss. ett okristligt,

det skall icke vara ngn vanlig handling af gäst-

vänskap, utan ske i Christo d. ä. så att det verk-

ställes i lifsgemenskap med Christus, hvarvid man

lefver och röres i Honom.

t xi>pu>T7]s, rjToz, q (fgde) herradöme 1. -välde, välde

Eph. 1: 21, Col. 1: 16 (har afseende på en viss

klass af englar); gudom, gudomsmajestät 2 Petr.

2: 10, Jud. 8 (emedan uti densamma hvilar all

makt och herravälde).

xupoco, (oaa; copac (xupos, to hufvudsak, det hvar-

på allt beror, kraft, makt o. s. v., cardo, besl.

med xdpa, to hufvud) stadfästa, bekräfta, fast-

ställa ayöji-qv e?? Tiva 2 Cor. 2: 8 stadfästa kär-

lek i afseende på 1. emot ngn (d. v. s. förklara

för giltigt, att ngn kärleksfullt behandlas); p. p. p.
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stadfästad, för giltig förklarad, laga kraft egande

1. kraftvunnen Gal. 3: 15.

xucov, xuv(K, b, q (troligen af xuto afla, för dess

stora fruktsamhet) canis, hund, tik Lc. 16: 21,

2 Petr. 2: 22 (det förra stället får ej tagas så,

som skulle hundarne visat större medlidsamhet än

den rike mannen, utan det utgjorde en förhöjning i

Lazari lidande, att dessa i synnerhet i Österlandet

vilda djur afslickade hans sår, se äfven djzoXei%aj);

då dessa djur höllos för orena, betecknas dermed

metaphorice menniskor, som stodo utanför Juden-

domen, i allmänhet profana, för sin oförskämdhet

och hårdnackighet afskyvärda menniskor ss. Mt.

7: 6 (jfr 15: 26), Phil. 3: 2, Apoc. 22: 15.

xcuÅov, ou, to (derivation oviss) lem på mennisko-

och djurkroppar, i synnerhet extremiteterne hän-

der, fötter — lem Hebr. 3: 17.
*

xcoåuco, oaa; udqv (besl. med xoXd^co) förkorta,

försvaga, förminska; deraf förhindra, hindra Tiva

Mc. 9: 38 al, ti 1. infin. 1 Cor. 14: 39 al,

hejda 2 Petr. 2: 16, afhålla tiva uvoz Act. 27:

43 ngn från ngt, tou pr] och infin. Act. 10: 47

hvem kan afhålla vattnet ifrån att d. ä. så att

icke dessa döpas? (vattnet framställes ss. det till

dopet sig sjelft erbjudande och påträngande ele-

mentet), ti åko tivoz Lc. 6: 29 afhålla ngt ifrån

ngn d. ä. förmena ngn ngt (onödigtvis antages

här c\5 pro prj oTpatpyf xa\ pq xcoXå-

orfi mpeiv x. t. Å.), äfven med accus. och infin.

ss. Mt. 19: 14 al., hvarvid betydelsen är hindra,

förmena 1. förbjuda.

xcop-f], r>s, v] (besl. med xéipai, xocpdco, xakrf) eg.

gemensam sof- 1. hvilo-o?^, till hkn invånarne om
aftonen begifva sig från fälten, by, öppen ort

( )( de med murar försedda städerna) Mt. 9: 35

sape — småstad Joh. 7: 42.

xcopoTToÅcz, £io<; q (fgde och tto^c) egentl. bystad,

stadslik by d. ä. köping Mc. 1: 38. *

xcöpoz, ou, b (xcbpq) i profangrek. högtidlig pro-

cession på Baechi fest, som man vanligen åkande

anställde genom byarne (hvaraf namnet), hvarvid

man sjöng lofsånger till denna gud och under

förklädning med masker dref allehanda upptåg;

sedermera i allmänhet tåg, kringsvärmande —
nattsvärmeri, hvilken betydelse ordet har i N. T.

Rom. 13: 13 al.

xibvwip, (OTTOS, b (xojvoz conus, kägla och cu<p

utseende) mygga, stickmygga, för dess gadd Mt.

23: 24. *
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K(t>z, Kw, rj, accus. Kco (smdr. af Kbcos L Kzcot;)

Cos, en liten ö bland Sporaderna i iEgeiska liaf-

vet midt emot Cnidus och Halicarnassus, berömd

för sin vinodling och tillverkning af präktiga tyger

och välluktande oljor. Hufvudstaden, ringa till

omfång, hade ett iEsculapiitempel. Hippocrates

var född på denna ö. Act. 21: 1.
*

kafaipåq

Kiood.p., b indecl, (E?p
T

förutsäga, prophetera) Co-

sam Lc. 3: 28. *

xco<p<K, yj, 6v (xottzco) egentl. tusus, obtusus,

stympad, slö, vanligen a) till tungan, stum, dumbe

Mt. 9: 32. 33 al.; men äfven b) till öronen, döf

Mt. 11: 5, Mc. 7: 32. 37, 9: 25, Lc. 7: 22.

. A.

Aayydvco, zXayov 1:6) lotta 1. kasta lott nzpi zivos

Joh. 19: 24. — 2:o) få genom lott 1. på sin lott

1. sig tilldeladt ziv<k 1- zc Lc. 1: 9 al.

Ad.C,apoz, ou, b (= 'EÅsd£ap, hkt se) Lazarus

l:o) broder till Martha och Maria, boende i Be-

thanien, uppväckt af Frälsaren ifrån de döda Joh.

11: 1 följ., 12: 1 följ. — 2;o) en person, som

fkmr i Frälsarens berättelse om honom och den

rike mannen Lc. 16: 20—25; från honom hafva

sjukhusen fått namn af Lazaretter.

XdBpa, aclv. (egentl. Xddpa, dat. femin. af Xdäpo?

fördold af Xavttdvco) hemligen, förstulet Mt. 1:

19 al.

XalXa(p, anos, fj (stam Xdco, hvaraf Xuttzoj, Xdfipoz

glupsk, våldsam) stormvind (med regn och mör-

ker), orkan 2 Petr. 2: 17, med tillagdt åvzpou

Mc. 4: 37, Lc. 8: 23.

Xaxéco 1. Xdxto, se Xmoxco.

Xaxzi^co (Xd$ med hälen) slå bakut, sparka, spjerna

Act. 26: 14, se xzvzpov. *

XaXdco, Tjoco, rjxa, 7jaa; vj^Tjaopai, ypat, qdffjv

egentl. onomatop. ord lalla, pladdra, prata; tala',

säga, lära, undervisa, föredraga, förkunna absol.

och vt, ztvc, Tiptk riva, psrd zivos, nzpi ztvos

Mt. 9: 33 sozpissime; då några 1. ngns ord an-

föras bifogas Xzyiov 1. xai Xzyzi ss. Mt. 13: 3

sape; 1 Petr. 4: 11 innefattar XaXzh ss. species

Ttpnwfjreueiv, dtådaxztv och napaxaX.ziv ( jfr ltom.

12: 6—8); nyttjas äfven tropice ss. om blod Hebr.

12: 24, thordön Apoc. 10: 4; anm. X. skiljer sig

från XÅyziv derigenom, att XmX.zcv betyder uttala

(mera yttre), XAyziv deremot bjuda, innehålla (mera

inre), se det classiska stället Rom. 3: 19.

XaXcd, «c, rj (fgde) egentl. pladder, pratsamhet, der-

af i N. T. l:o) talesätt, tungomål, dialekt 1. mun-

art Mt. 26: 73, Mc. 14: 70. — 2:o) uttrycks-

sätt, föredrag Joh. 8: 43, berättelse Joh. 4: 42.

Xaad. 1. ),zad 1. Xauaa, = = cvazc, hvarför?
i / FM. TT

,
ttots

Mt. 27: 46, Mc. 15: 34.

Xapftdvco, Xdpbopai, zD:rj<fa, zXafiov (Tisch. har /-fyt-

<f>zzaiy
Xrjp.(pöpeda och X^p^ovzru ss. Mt. 10: 41

al. — stam Xd./3(o) l:o) taga (med händerna), taga

Infatta uti, gripa till Mt. 25: 1, 26: 27. 52 al.,

cöustrueras med hvarjehanda ord ss. ZTjv yuvfuxa

Mc. 12: 19 al. taga sig hustru, taga till äkta,

å<popp.7]v Rom. 7: 8 taga sig anledning, oou-

fioöXwv Mt. 12: 14 al. hålla råd, rådslå, utzo-

pvqaiv 2 Tim. 1: 5 komma ihåg, Xr/fiift) 2 Petr.

1: 9 glömma o. s. v.; äfven i fiendtlig mening:

taga, gripa ss. Mt. 21: 35. 39 al., fånga ss. Lc.

5: 5, 2 Cor. 12: 16; metaphor. intaga ss. Lc.

5: 26, 7: 16, 1 Cor. 10: 13. — 2:o) taga emot,

få, erhålla Mt. 7: 8 al., uppbära ss. zå åtupayaa

Mt. 17: 24 skattpenningarne, robs xaprzoOz Mt.

21: 34 frukterna, ozxdzaz Hebr. 7: 8 tionde, men

äfven scil. nX^ydx 2 Cor. 11: 24 slag. — 3:o)

taga upp (välvilligt) — dzyouac, ss. 6?c r« ~Xo'inu

Joh. 6: 21 i skeppet, zl? zä wta 19: 27 i sitt

eget (hus), taga hem till sig, äfven si? olxiav 2

Joh. 10; taga an, antaga, gilla, bifalla Mt. IS:

20 al., zh ~pö<;(07:6v zivos (se —pdzcorzov). —
4:o) taga bort zc 1. ifrån B ztvnz Mt. 8: 17,

15: 26, Apoc. 3: 11.

Ad.pzy, b indecl. C?]>?^ i Arab. stark yngling) La-

meck, Noachs fader Lc. 3: 36. *

Xappu, se Xapd.

Xa/trtdz, dåos, 7j
(Xdprzcu) lampa, lykta, fackla Mt.

25: 1 al.

Xap~p<K, d, öv (se fgde) /ull af Ijtts, lysande, glän-

sande, skinande, klar, präktig Lc. 23: 11 "/.
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Xapirpözyz, rjroz, i] (fgde) glans Act. 26: 13.
*

Xapnpwz, adv. (af Xapnpås) glänsande, präktigt

Lc. 16: 19.
*

Xdp.TCto, eXapufia. lysa, glänsa Mt. 5: 15 al., metaph.

Mt. 5: 16, 2 Cor. 4: 6 på hvilket sednare ställe

(neml. i 2:dra coramat, oc eXaptfiev) några taga

ordet transit. låta ljus uppstå 1. -gå.

Xav&dvco, sXa&ov (stam ÄY/äa> 1. Xm&cö) lateo, vara

dold, förborgad, obemärkt absol. Mc. 7: 24, Lc.

8: 47, r;v« för någon Act. 26: 26, det undgår

ngns uppmärksamhet, han glömmer 8rt att 2 Petr.

3: 5. 8; med partic. utmärker det: hemligen, obe-

märkt, utan att veta det, ovetande Hebr. 13: 2.

f Xa$suz6c, i], öv, adj. vble (af Xa$euco tillhugga

stenar af /i«c sten och £éco polera, hugga) ut-

huggen i (1. af) sten Lc. 23: 53. *

Aaoåcxeca, ox, Laodicea, stad i Mindre Asien i

grannskapet af Colossce och Hierapolis, var en

stor och rik handelsstad i Phrygia Magna vid

floden Lycus (hvaraf den kallades i] em Auxcp),

hette förut Diospolis, men fick sitt sednare namn

till Laodices ära, konung Antiochi ILs gemål.

Ar 62 (enl. andra 66) e. Chr. förstördes det jemte

de 2 nämnde städerna af en jordbäfning," men

blef sedermera återuppbygdt; en liten by Eski-

hissar finnes nu på dess ruiner. —- Här hade en

christen församling bildat sig Col. 2: 1 al., till

hvilken Paulus skref Col. 4: 16 ett nu förloradt

bref. zrjv éx A. scil. émazoXrjv 1. c. brachylogi

st. ttjv sv A. é$ aövTjz ouao.v ert. det i L. be-

fintliga och derifrån hämtade bref.

Aaodixeus, écos, b (fgde) ifrån Laodicea, Laodiceer

Col. 4: 16 (Apoc. 3: 14, der likväl Griesbach och

Tisch. hafva ev Aaodixeia för Aaodtxéwv).

Xaöz, ou, b l:o) hop, massa, skara, mängd, folk-

mängd i allmänhet Lc. 1: 21 al. — 2:o) folk i

någon stad, provins, land — nation Mt. 1: 21

sa>pe. — 3:o) = UV Judiska folket 1. nationen

Ö> Xabs (zou 9eou) )( zä e&vrj hedningarne Lc.

1: 68 sape. — 4:o) det andliga folket, de trogna

Act. 18: 10 al. — 5:o) (det sämre) folket )( oi

äp/nvrec de styrande, öfverheten Mt. 26: 5 al.

Xdpuy£, uyyo<:, o egen ti. struphufvudet, början af

luftröret, sedan strupen sjelf Kom. 3: 13.
*

Aaaau/., «c,
:
f} Lasma, en stad på ön Creta nära

intill xaXol Xipévec;, hvilken annars icke förekom-

mer; måste hafva legat i S.O. 1. S. af ön enligt

beskrifningen Act. 27: 8.
*

Molander, Grek. Lex. t. N. T.
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Xdaxco, éXdxrjaa braka, knaka, sönderbrista med

brak, remna, spricka Act. 1: 18.
*

Xazopéa>, 7)oa-, ypai (Xäs sten, zép.vto, zézopa

hugga) hugga 1. uthugga sten, hugga i 1. ur sten,

uthugga Mt. 27: 60, Mc. 15: 46.

Xazpeca, ac, ^ (följ.) en tjenares 1. daglönares stånd

1. tillstånd, tjenstbarhet, tjenst, i synnerhet Guds,

dyrkan, gudstjensten i templet llom. 9: 4, Hebr.

9: 1. 6; X. Trpo^cpépeiv zw 0ew Joh. 16: 2 fram-

ställa Gudi en (offer) tjenst, frambära Gudi ett

offer; X. Xoytxrj Eom. 12: 1 se ?<oytxö<r.

Xazpeuco, euaa (Xdzptc;, b, i] daglönare, -erska af

ÅdCopac = Xaj3s7v taga scil. lön) tjena för lön,

dagspenning, i allmänhet tjena, dyrka i synnerhet

l:o) zw 0ew Mt. 4: 10 al., ehuru det ofta står

absol. ss. Lc. 2: 37 al. — har i synnerhet af-

seende på a) yttre gudstjenst 1. dyrkan ss. Lc. 2:

37 al., Hebr. 8: 5 (med 1. i afbild och skugga)

förrätta gudstjenst 9: 9, zfj axvjvfj 13: 10 i stifts-

hyddan; men äfven b) inre Lc. 1: 74, Act. 24: 14,

llom. 1: 9, Phil. 3: 3 (genom Guds anda), Hebr.

9: 14. — 2:o) om afgudadyrkan zfj azpazia zou

oupavou Act.' 7: 42 dyrka himlens här (stjern-

dyrkan), zfj xztaei Rom. 1: 25 kreaturet, det

skapade.

Xdyavov, ou, zo (Xayacvco gräfva, hacka af Xdaxco)

ört från gräfvet land )( den vildt växande, alltså

:

trädgårdsört, köksväxt, grönsaker Mt. 13: 32 al.

Aeftficuoz, ou, b (2^ hjerta, den behjertade) Leb-

baius; så hette Aposteln Judas, Jacobi den yngres

broder Mt. 10: 3, alltså son af Alplneus, hette

äfven Gaddatos. *

Xeyecbv, äfven Xeyccbv, cuvoz, b (lat.) legio, legion,

egentl. en corps 1. skara fotfolk, som bestod af

10 cohorter, hvarje uppgående till 420 man, så-

ledes inalles 4200 (hvartill dessutom komma 300

ryttare), dock var antalet än mindre, än större;

i N. T. i allmht skara, stor mängd Mt. 26: 53 al.

Åéyco (épco, eipyjxa, elrcov) lägga, bringa till hvila;

lägga tillsamman, samla; lägga till, räkna; lägga

fram l:o) framlägga, berätta, anföra, förtälja Mc.

10: 32 al. — 2:o) tala, säga, påstå, mena Mt.

1: 20 sa?pissime; partic. Xéycov nyttjas liksom

i Hebr., vid och framför anförandet af

ngns ord ss. Mt. 1: 20 smpissime och öfversättes:

med dessa ord 1. dylikt; au Xéyetz Mt. 27: 11 al.

du säger det = ja, så är det; Xéyei scil. 0eöz

1. ypa.fi] 1. nveupa (allt efter contexten) Gal.

24
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3: 16, Eph. 4: 8, 5: 14; Xéyeiv riva omförmäla

1. tala om ngn Mc. 14: 71 al., men äfven säga

i afseende på ngn ss. Joh. 1: 15, hkt vanligen

heter r2'c riva Act. 2: 25 al. ; XAyto (Te zouzo 1

Cor. 1: 12 jag menar (med detta epidsz ev l>puv

elaiv) följande, al.; X. év éaorcp 1. év rfj xapdia

abroo Mt. 3: 9 al. = säga inom

sig 1. i sitt hjerta — tänka, men äfven /. ensamt

ss. Mc. 5: 28 al.; dessutom kan X. betyda svara,

fråga ss. Rom. 10: 18. 19, 11: 1, o. s. v. —
3:o) kalla, nämna med dubbel accus. ss. (Mt.

19: 17) Mc. 10: 18 al, riva b/tipöv Phil. 3: 18

beteckna ngn ss. fiende; pass. kallas, ngn gång

betyda ss. Joli. 20: 16; partic. o Xeyå/usvo^ som

kallas, beter, med tillnamnet, så kallad Mt. 1:

16 saipe. — Anm. Om skillnaden med XoÄéoj se

detta ord.

Åétfifia, aros, ro {Xeiino) det qvarlemnade, qvarlefva,

återstod ltom. 11: 5.
*

Xéio<z, a, ov 1 sevis, le vis, glatt, jemn, slät, kal;

Lc. 3: 5.
*

Xeiizco leran a, öfvergifva; inträns, fela, fattas, brista

zivi för ngn 1. ngn Lc. 18: 22, Tit. 3: 13, rå

Xsmovra Tit. 1: 5 det bristande, oordnade, livars

ordnande icke medhanns; med. och pass. stå till-

baka 1. efter, sakna, lida brist rivö? Jac. 1: 5,

2: 15 på ngt, év prjdevi Jac. 1: 4 icke brista i

ngt (bildar ett slags negativ epexeges till de fgde

rélsioi och hMxhjpm).

X-eiroopyéio, r
t
aa Qsiroopyöz) tjena staten 1. det all-

männa, göra ngt till det allmännas bästa; i Atlien

och Grekiska fristaterna: förvalta ett statsembete

(nära nog svarande emot vårt: hafva en communal-

befattniny); i vidsträcktare mening och i N. T.

tjena, betjena rivi ltom. 15: 27, X. rw Kopia)

Act. 13: 2 tjena HERran, förrätta sitt embete

(sin embetsbefattning) HERren till ära, vara tjenst-

förrättande Hebr. 10: 11.

Xeiroopyia, «c, v] (fgde) cgentl. allmänt värf, com-

munalbefattniug (i grekiska fristaterna); i N. T.

l:o) prestembete, gndstjenst, terapeltjenst Hebr.

8: 6, 9: 21, ém rfj Duota xai X.. tvjs Tciavsox;

bptov Phil. 2: 17 vid ofinngen och tjenstförrätt-

ningen för eder tro d. ä. (utan bild) under det

jag genom befordran af eder tro på Christum

tjenar Gud (liksom genom frambärandet och pre-

sterliga förrättningen af offer); tjcnsl.befattning',

tjenstvecka Lc. 1: 23. — 2:o) tjenstbevisning,

Xéizpa

tjenstaktighet, kärleksbevisning 2 Cor. 9: 12,

Phil. 2: 30.

f XetTOUpftxås, 7], uv (fgde 1. följ.) passande till

tjenst 1. tjenare, X,. Trveopara Hebr. 1: 14 tjenste-

andar (så kallas englarne, emedan de redan här

skola tjena de blifvande invånarne i herrlighetens

rike).
*

Xetroupy/K, öv (Xéiros, X.eiroz publicus, allmän,

epyov) som sköter allmänna värf, tjenar staten 1.

det allmänna; subst. statstjenare, i N. T. i all-

mänhet tjenare, tjenstemau Rom. 13: 6; offer-

prest Rom. 15: 16, ratv åyuov Hebr. 8: 2 det

heligas offerprest 1. förvaltare, r^c ypeia^ fioo

Phil. 2: 25 förvaltare af mitt behof (han förde

till Paulus Philippernas bidrag), tjenare (om eng-

larne) Hebr. 1: 7.

XJvriov, oo, ro (lat.) linteum, liuneduk, -tyg,

-kläde Joh. 13: 4. 5.

Xs7ii<z, iåo$, X] diminut. (af Xsttoz, ro skal, hylsa af

XsTta) skala) litet skal, fjäll Act. 9: 18. *

Xéjipa, a<z, Y] (egentl. femin. af följ., scil. vöoas,

egentl. Guds slag, gissel af JJTif slå) ut-

slagssjukdom (skabb), spetälska; denne dödens

förstfödde son är så mycket förskräckligare, som

dess följder sträcka sig ända till 4:de geueration:

den är inhemsk i Egypten och södra delen af

främre Asien — visar sig först på huden och an-

griper sedan cellväfnaden, fetthinnan, ben och

märg. — Förebud till sjukdomen äro dels små

fläckar 0™Hn2), som sedan utvidga sig till stor-

leken af en lins (linsfläckar) (HNtf'), dels ref-

ormar och skorf (HriBD), som skilja sig från

oskyldigt hudutslag genom en tilltagande försto-

ring, hudens insjunkning och förändring af hårets

färg på det misstänkta stället; linsfläekarne och

skorfven förvandla sig till spetälskemärken (J/33),

likonmärken aoxcbaei; (af aoxov fikon), som sitta

i ansigtet, på bröstet, undcrlifvet, sätet och ex-

treiniteterna, hafva ett gulaktigt, men äfven bly-

färgadt, svartaktigt utseende och äro fullkomligt

känslolösa, så att man med en nål kan sticka

ända intill benen, utan att förorsaka den sjuke

minsta smärta; huden är rundtomkring dem krit-

hvit. — Den utbildade spetälskan visar sig i 4

arter: l:o) Elephantiasis, lepra aodosa 1.

tuberosa, knölig spetälska, utan tvifvel samma

slag som C]HlJw fntt/ Deuteron. 28: 27 ^Egyp-

tens böld, emedan detta speeies var inhemskt i
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JEgypten. Den närmare beskrifningen blefve för

vidlyftig, derföre blott några drag: sjukdomen an-

faller i synnerhet fötterna, som uppsvälla, förlora

böjligheten och på visst sätt likna elephanters

(hvaraf benämningen); uti Indien kallas ock sjuk-

domen tjocka foten. — 2:o) Iivita spetälskan, X.

Åeuxy, Barras, D njnifÖ hvit som snö;

denna herrskade ibland Hebrreerne (Exod. 4: 6,

Numeri 12: 10, 2 Ueg. 5: 27) och kallas der-

före af läkarne lepra Mosaica. Den charakte-

riserar sig genom hvita fläckar och. äfven den öf-

riga huden är onaturligt hvit (krithvit), eller lik

ett otidigt foster, hvarmed Aron jemför sin spe-

tälska syster Miriam (Num. 12: 12). Slår denna

spetälska ut öfver hela kroppen, så är, enligt

Moses (Levit. 13: 13) »den spetälske ren», tv

giftämnet har på en gång uttömt sig. Detta

utslag öfvergår i arf på hela slägter ss. Kaker-

lalcer, Älbinos, Critiner. — 3:o) Svarta spetäl-

skan, äfven Barras, XeyrjV dypioq HD^ 1. Cln

klåda, utslag, skiljer sig mindre från andra arter

af hudsjukdomar — ocli heter äfven i sitt första

stadium (pcöpa skorf 1. xV7]0[1('k klåda, utbildar

sig sedan till Radesyge. Kedan Origines hänförde

Jobs spetälska till denna klass — andra åter till

Elephantiasis. — 4:o) Gutta rosea i medelti-

den; denna sjukdomsart flcmr ej i Bibeln — Ifrån

dessa orena arter skiljer Moses den rena spetäl-

skan Levit. 13 cap. — De sjuke måste hålla sig

afsöndrade från andra meuniskors umgänge Lc.

17: 12, dock fingo de fritt gå omkring Mt. 8:

2 al., och till och med infinna sig i synagogorna.

Den som blifvit fri från spetälskan måste under-

kasta sig vissa reningshögtidligheter under prester-

nas ledning (Levit. 14 cap., jfr Mt. 8: 4); den

förberedande reningen beskrifves Levit. 14: 4—8,

derpå följde den andra religiösa akten v. 9—32

efter 7 dagars förlopp, hvarvid den tillfrisknade

skulle raka allt håret och tvätta kropp och kläder

och frambära skuld-, synd- och brännoffer; fkmr

Mt. 8: 3, Mc. 1: 42, Lc. 5: 12. 13.

Åenp<'><;, d, öv (qsi X^errepöz af ?<énoc, se Xsntz) full

af fjäll, skorf, skroflig, skabbig, spetälsk Mt. 8:

2 al.; de kallades äfven så, sedan de blifvit hel-

bregda Mt. 26: 6, Mc. 14: 3.

Åenröv, ou, ro (egentl. neutr. af adj. Åsttv/k af-

skalad, tunn, fin, liten, ringa af Åé-nxo skala —
scil. vöpcapa) ett litet mynt, \ af %aXxou<; och
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svarande mot vårt runstycke; 2 X. voro = en

xodpuvzyz enligt Mc. 12: 42; fkmr äfven Lc.

12: 59, 21: 2.

Åeut och Aeufc, 6, accus. Asutv (
r)b af Trib fästa

sig vid, åtfölja) Levi 1:6) Jacobs och Leas son

Hebr. 7: 5. 9, Apoc. 7: 7. — 2:o) Melcbi son

Lc. 3: 24. — 3:o) Simeons son Lc. 3: 29. —
4: o) Alphsei son, densamme som ock hette Mat-

thseus (Mt. 9: 9) Mc. 2: 14, Lc. 5: 27. 29.

Az>HTr
t q,

no, o nom. gentile af fgde, 1 1? |2,
i'*)?

Levit; Leviter i vidsträcktare mening hette samt-

lige Levis efterkommande, hvilka utgjorde en sär-

skild stam af Israelitiska folket och icke egde ngt

af jorden, men uti inskränktare mening de grenar af

denna stam, lika icke voro af Arons familj (hvaraf

presterna voro), d. v. s. de som härstammade från

Gerson, Kaliat och Merari (Num. 3 cap.). Dessa

användes ss. en särskild eorps vid centralhelge-

domen till presternas biträde vid de förrättningar,

hvilka icke 1. åtminstone icke uteslutande ålågo

presterna d. v. s. som icke verkställdes vid altaret

och medelst de heliga kärlen. På tåget genom

öknen måste de taga ner och sätta upp det heliga

tabernaklet, bära förbundsens ark och de heliga

kärlen. Sedan gudstjensten fått en fast plats, till-

kom dem att bevaka, öppna och stänga helge-

domen, sörja för dess och de heliga kärlens ren-

het, tillreda skådebröden, hafva (gemensamt med

presterna) uppsigt öfver tempelförråderna, förrätta

vocal- och instrumentalmusiken vid gudstjensten,

biträda presterna vid offerdjurens slagtning, der-

vid upptaga blodet och framhålla det för presterna

till bestänkning o. s. v. — Man indelade dem

efter tjenstgöringen i 4 klasser: l:o) Presttjenare

lepoåouXoi 24,000; 2:o) Dörrvaktare äopcopoc 1.

nuXcopoc 4000; 3:o) Sångare och Musici Ispo-

(päXrai 1. up.vwdot 4000; 4:o) Domare och Em-

betsmän 6000. — För tjenstgöringen i helgedo-

men voro de, liksom presterna, indelade i 24

Ephemerier (se k<f/)p.epia), hvilka aflöste hvarandra

hvar 8:de dag. De bodde i 35 städer, hka jemte

deras gebit voro dem tilldelade och lågo spridda

i 9 stammar på denna och andra sidan Jordan

(i Juda, Benjamin och Simeon funnos inga); fkmr

Lc. 10: 32 al.

Aeuirr/JK, rj, öv (fgde) Levitisk cspcoauvy Hebr. 7:

11 prestadöme; detta var enligt Mosaiska lag-

stiftningen medelpunkten för hela religionsförfatt-



188 Åsuxatvto

ningen; men menniskans fullkomliga återlösning

ur syndens och dödens träldom kunde lagen icke

åstadkomma, alltså behöfdes en annan prest än af

Arons slägt, en prest efter Melchisedeks ordning

o. s. v.
*

Äsmaivto, ava (följ.) hvita, göra hvit Mc. 9: 3,

Apoc. 7: 14.

Xeuxös, 7/, öv (Åäco, Xsoooio lysa, luceo, lux) ljus,

lysande, glänsande, vanligen hvit Mt. 5: 36 al.,

ev Åeoxoiz Joh. 20: 12 i hvitt (utan att behöfva

supplera Ipaztoic), X. "fiazia Apoc. 3: 5 al. voro

sinnebilder af oskuld och helighet (utgjorde hög-

tidsdrägten för prester och jungfrur), dermed be-

tecknas ock Apoc. 3: 18 al. (jfr 19: 8) Christi

rättfärdighet (som i domen öfverskyler den nakne

syndarens blygd); hvitaktig, hvitnande Joh. 4: 35

(om sädesfälten, som hvitna 1. mogna till skörd).

Xécov, ovtos, b le o, lejon Hebr. 11: 33 al.; meta-

phor. ex ozopazos XAnvzoz sppöadrjv 2 Tim. 4:

17 jag blef frälsad ur lejongap d. ä. från en ögon-

skenlig lifsfara, b X. ex zvj<; (puXTjs Vouda Apoc.

5: 5 lejonet d. ä. segerfursten af Juda stam (så

kallas Frälsaren, jfr Genes. 49: 9).

Årft-f], Tj<;, 7] (Xavftdvco, med. glömma — ep. X<7j-

ttopac) glömska, förgätenhet X. Xo.pfidveiv zivöq

2 Petr. 1: 9 få glömska af d. ä. glömma 1. för-

gäta ngt (emedan han förgätit reningen ifrån sina

fordna synder — bristen på de christliga dyg-

derna har till följd, att han låter den redan und-

fångna nådegåfvan, neml. den i dopet undfångna

reningen, åter råka i förgätenhet). *

Xtjv6<;, ou, t), äfven b vinpress, kar hvari drufvorna

pressas (trampas) Mt. 21: 13; fkmr äfn allegorice

ss. Apoc. 14: 19. 20, 19: 15 = iTTTS "p"

Es. 63: 3 trampa vinpressen (denna är en bild

af Guds straffdomar).

XTjpoc;, ou, b tomt prat, gyckel, munväder, suick-

snack, nugre Lc. 24: 11.
*

Årjorqz, ou, b (Årjt&fiat röfva, plundra af Åytc =
Xeca byte, rof) röfvare Mt. 21: 13 al.

ÅTjfics, ecos, Y] (?Mfij9du(o) emottagande, inkomst

Phil. 4: 15 se Xbro<:. *

Xtau, adv. högligen, ganska mycket, ganska Mt.

2: 16 al,

Xdftavos, ou, b rökelscträdet, sedan kådan deraf, rö-

kelse (välluktande), rOini? = följ.; fkmr Mt. 2:

11, Apoc. 18: 13.

Xtftavwzöt:, ou, b, äfven v) (fgde) rökelse (egentl.

hartsen 1. kådan af fgde träd, som vid offren

nyttjades till rökelse — rökelsekar, -fat, -panna

Apoc. 8: 3. 5.

f Acflspuvoi, cov, o\ (lat.) Liber tini (af li b er-

tus = liberatus, befriad); enligt sannolikaste

meningen voro de »födde Judar, lika af llomarne

(i synnerhet under Pompejus) ss. krigsfångar förde

till Bom sedermera blifvit frigifne och återvändt

till sin hemort» (många stadnade likväl qvar i

Eom, der de bodde på andra sidan Tibern); dessa

(och deras efterkommande) bildade i Jerusalem en

egen synagoga Act. 6: 9.
*

Atfiua, a? 1. -oii, 7?c, ?] Libyen (hos Homerus lan-

det vester om ^Egypten ända till dixsavoz —
sedermera hela Africa, för hvilkeu verldsdel Gre-

kerna icke hade annan benämning). Vanligen me-

nas dermed ett land i N. Africa, som af Romarne

delades i 3 districter: Marmarica, Africa och Cy-

renaica. I N. T. fkmr det sistnämnda Act. 2: 10,

hkt äfven kallades Pentapolitana af de 5 städerna

Cyrene, Berenice, Arsinoé, Ptolemais och Apollo-

nia, bland hvilka den första var hufvudstad se

Kup7]V7j.
*

X^äd^co, o.aa-, delhjV (Xcäoc) stena Joh. 10: 31—33

al; detta straff var enligt Mosaiska lagen bestämdt

för åtskilliga brott, i synnerhet afgudadyrkan, guda-

hädelse, sabbatens ohelgande, äktenskapsbrott; sät-

tet för steningen finnes ingenstädes i Bibeln be-

skrifvet, blott så mycket är tydligt, att den skedde

utanför städerna, och att vittnena kastade de för-

sta stenarne på den dömde, livarvid de för att

hafva friare händer lade af sig öfverklädnaden

Act. 7: 58.

Åiäivos, r], ov (Åi&os) af sten, sten- Joh. 2: 6 al.

XtdofloAsoj, 7)001', Tjä/jffopac (ÅcäOjSbÅo^ stenkastare

af följ. och j3d.ÅÅa>) kasta stenar på ngn, stena

nvd Mt. 21: 35.

M&OS, ou, b (besl. med Xäc lapis) sten Mt. 3: 9

al., X. zcpcoz (i profangrek. t)) Apoc. 17: 4 al.

ädelsten ss. Idar.is och dylika; metaph. /. zcfitot

1 Cor. 3: 12 ädla stenar = varaktiga byggnads-

ämnen i och för den byggnad, hvarnied christna

kyrkan betecknas; uti denna byggnad, som är

Guds tempel, är Christus X. äxpaycovtauK Eph.

2: 20, 1 Petr. 2: 6 hörn- 1. grundstenen, på hkn

den hvilar — äfven X. QStv 1 Petr. 2: 4 — de

enskilda christne äro genom Honom de lefvande

stenar X. C«>\'zsz v. 5, af hvilka templet är upp-
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bygdt; Å. Ttpo<;xbp.po.TO<; Rom. 9: 32. 33, 1 Petr.

2: 8 stötesten se npösxoppa. — Anm. Xitiov ov

Mt. 21: 42, 1 Petr. 2: 7 är attractio inversa pro

Åido<;, ov, se 6V.

Xc&åarpeoTOi;, ov (fgde, OTpojvyopi) stenlagd, belagd

med stenar; neatr. ss. wora. propr. scil. edawo<z,

lithostroton, mosaikgolf, var en plats framför pro-

curatorns palats, som hade sitt namn deraf, att

den var mosaikartadt belagd med olika färgade

stenar (opus tesselatum). Sedan Sullas tid var

mosaikgolf ngt mycket vanligt för den Romerska

lyxen, och sedan Cresar på sina fälttåg förde med

sig de dertill hörande marmorstycken för att der-

på sätta sin domarestol så voro de ock i provin-

serna ingenting sällsynt hos praetorer och procura-

torer (se vidare Faftfiaftä); Joh. 19: 13. *

Åcxpdco, fyaco (ÅtX[/.(K kastskofvel, såll) sålla 1. kasta,

rensa säden för agnar; deraf kringströ, förskingra,

kasta 1. krossa i stycken Mt. 21: 44, Lc. 20: 18.

hpfyv, évoq, b (besl. med följ.) hamn, bugt, vik

Act. 27: 8. 12.

Mpvrj, ~f]s,
fy

(sannolikt af Åscftco drypa, liksom sta-

gnum af axd^oS) vatten, som blifvit stående efter

en öfversvämning, stillastående vatten, damm, träsk,

sjö; nyttjas i N. T. l:o) om sjön Genesaret Lc.

5: 1. 2 al. — 2:o) om de fördömdas eviga pino-

rum,
fy

Å. rou Tiopik Apoc. 19: 20 al. eldsjö.

hp<K, oo, t), äfven
fy

(Åscttoj, /JÅscppac) brist på

lifsmedel, hunger, hungersnöd Mt. 24: 7 al.

Åcvov, oo, ro linum, lin; allt som deraf tillverkas

ss. tråd, veke, väf o. s. v., linne xadapöv Apoc.

15: 6 rent linne; metaphor. veke Mt. 12: 20.

Mv<)<;, oo, o Linus, en christeu, fkmr 2 Tim. 4: 21.
*

ÅinaptK, d, ov (/£7r«c, to =! Åtxoc, t6 fett, talg,

olja) full af fett, fet, smord, glänsande Apoc.

18: 14. *

Xkpa, ccc,
fy

libra, ett grekiskt silfvermynt, utgö-

rande 1| attiska oboler; sedermera en vigt, mark

L U = 12 uns Joh. 12: 3, 19: 39.

Xi(p, Åcfiot;, b (troligen af Åelftco libo, gjuta, drypa;

emedan den medför regn) africus, sydvestvind;

i N. T. väderstrecket sydvest Act. 27: 12. *

f Åoyca, aq, rf (Åérco) samling, bidrag, collect (för

de fattige) 1 Cor. 16: 1. 2, annars aoÅÅoyfy.

ÅoriCopac, ccropat, lodp-qv, io-dfyo~o[xai, iadrjv (Åoyoq)

l:o) räkna, transl. ecq nepcTopfyv Rom. 2: 26 för

1. ss. omskärelse, efe ti Rom. 4: 3. 5. 9. 10 till

ngt, ek oöåév Act. 19: 27 d. ä. aktas för intet,

deraf hålla, akta, anse för ss. coq XoyiQopox 1 Petr.
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5: 12 ss. jag anser det för, ss. det fkmr mig (så

väl i anseende till det vigtiga innehållet, som mitt

hjertas åstundan — hör till di bÅcycov); samman-

räkna psTd Tivatv Mc. 15: 28, Lc. 22: 37 d. ä.

räkna ibland några; beräkna, föra upp i räkning

1 Cor. 13: 5 (oå Å. d. ä. förlåta), taga i beräk-

ning, göra till föremål för sin eftertanke Phil. 4: 8

(för att derefter bestämma sitt förhållande); till-

räkna Rom. 4: 4. 6. 8, 2 Cor. 5: 19, 2 Tim.

4: 16. — 2:o) draga slutföljd, sluta, dömma, be-

dömma 2 Cor. 3: 5, 10: 7, 12: 6, mena, hålla

före Rom. 2: 3 al., Rom. 6: 11 (är indicat., ej

imperativ). — 3:o) tänka, vara sinnad 2 Cor. 10: 2,

betänka, öfvertänka, -lägga Mc. 11: 32 al.

Åoyixoq,
fy,

ov (Myoq) till talet 1. förnuftet hörande,

det sednare i N. T., förnuftig, bestående i för-

nuftsverksamhet, andlig ?MTpe'ia Rom. 12: 1 offer-

tjenst (i motsats mot den Judiska och hedniska

offertjenstens ceremoniella charakter, hvilken cultus

tillika var ett opus o per a tum), Å. ydka 1 Petr.

2: 2 andlig mjölk (utmärker, att denna mjölk är

en andlig näring, som således icke närer kroppen,

utan anden, själen) se yd.Xa.

Åbycov, oo, to (egentl. neutr. af följ.) språk, utsaga,

orakelspråk, Guds utsaga, uppenbarelse i allmän-

het 1 Petr. 4: 11 (scil. ?måsctco ä ÅaÅel) a>q 16-

yia 0soo; i G. T. i synnerhet om Messias, Mes-

siansk prophetia Act. 7: 38, Rom. 3: 2, i N. T.

Hebr. 5: 12 (genom Christus).

Xoytoq, a, ov (Åoyoq) kunnig i ord 1. tal, talför,

vältalig; äfven lärd Act. 18: 24. *

Äoyiopås, oo, b (XoyiCopai) egentl. räknande, beräk-

nande, räkning, beräkning; transl. öfvervägande 1.

-läggning, eftertänka; tanke Rom. 2: 15, plan 2

Cor. 10: 5 (fiendtliga idéer, anslag, planer emot

christendomen).

f Xoyopo.yéco (Xoyopdyoz som strider med 1. om
ord, ordkäbblare) strida om ord, käbbla 2 Tim.

2: 14 (strida om saker som äro utan vigt för den

praktiska christendomen). *

f Åoyop.a%ta, as,
fy

(fgde) ordstrid, -tvist, -träta 1

Tim. 6: 4.
*

Åoyoq, oo, b (Åéyco) det sagda, uttalade = ord;

ordets innehåll = tal; själens kraft som ger sig

tillkänna genom ord och tal === förnuft; omfattar

alltså både oratio och ra tio; anm. vid ett så

mångtydigt och så ofta förekommande ord måste

man, för att undvika en tröttande vidlyftighet,

inskränka sig till att nästan blott uppgifva de
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möjliga betydelserna, utan anspråk på fullständig-

het livarken i afseende på dem 1. de ställen der

de förekomma. — l:o) a) ord Mt. 7: 24 scepis-

sime, zou Qenv 1. zno Kopioo 1. blott b /. Guds

1. HERrans ord, Ordet, den gudomliga 1. uppen-

barade läran Mc. 4: 14 scepissime, kallas 1 Petr.

1: 23 Z°~>v ftévtov, b marks X. Tit.

1: 9 det med undervisningen öfverensstämmande

vissa ordet, b dt' åyyéXtov XaXvbécg X. Hebr. 2: 2

det genom englar förkunnade ordet = lagen, A.

ehtstv xazd zivoq Mt. 12: 32 säga (smädande)

ord emot ngn = smäda. — b) tal, yttrande dia

X6yr»j Act. 15: 27 muntligen, 2 Thess. 2: 2. 15

genom muntligt yttrande 1. tal; förmaning ss. b

X. fjfiiöv dia r^c hziaxoXrjS 2 Thess. 3: 14 denna

vår skriftliga förmaning' (v. 12); föredrag, lära ss.

Joh. 15: 3, undervisning Joh. 17: 20 al., före-

skrift ss. Rom. 13: 9, Gal. 5: 14; förklaring, be-

rättelse Mt. 28: 15 al, Act. 1: 1; utsaga, orakel,

proplietia ss. Lc. 3: 4, äfven Rom. 3: 4; rykte

Lc. 5: 15 al., rop sysiv /. aowiaz Col. 2: 23

bafva rop 1. namn 1. utseende af vishet (men icke

verklighet), ordspråk ss. Joh. 4: 37. — c) fråga,

sak év zw X. toutuj Act. 8: 21 inom denna sak,

äfven Act. 15: 6 al., eyeiv X. rcpiK riva Act.

19: 38 hafva sak med ngn; händelse, Mc. 1: 45

al.; — "^"l något Rom. 9: 28 (se dock auv-

zé/ivco). — 2:o) Förnuft (betydelsen förekommer

ej i N. T.), öfverläggning, a) beräkning, räken-

skap X. diåavat 1. ånoåivovai ztV(K 1. Ttepi zivnz

Mt. 12: 36 al. göra 1. aflägga räkenskap för 1.

rörande ngt, ffuvaipetv X. p.szu. revos Mt. 18: 23,

25: 19 (se auvrepvco), oiztiv ziva X. rrspi zivoz

1 Petr. 3: 15 fordra räkenskap af ngn rörande

ngt, npbs ov TjpÄv o X. scil. éazi Hebr. 4: 13

inför hkn vi hafva (1. hafva att aflägga) räken-

skap; räkning X. döcrscog xa] Xr/</>sa>s Phil. 4: 15

räkning öfver 1. beräkning af inkomst och utgift

(Philipperne och Paulus föreställas ss. förande räk-

ning med hvarandra, hvarvid den ena partens dö-

ai<; stämmer öfverens med den andras Xijipis, så

att rubriken X5j<pts är tom på Philippernas sida

och 86aiQ på Pauli), etc X. uu.tov Phil. 4: 17 för

eder räkning; aktning, anseende, afseende X. ttoi-

slabai zivoc; Act. 20: 24 göra afseende på ngt,

fråga efter ngt (j|
oddsvi/z Xöyoo mhtoupsat zr

t
v

<j)U%V)V zifiiav ipjvnw <E»C = i intet af-

seende håller jag min själ 1. mitt lif för dyrbart för

mig 1. i mina ögon till att — . — b) grund,

åsigt, skäl Ttapexrbs Xoyo'j Mt. 5: 32 utom 1.

undantagande (hordoms) skäl = utom för otro-

het, zvA Xoyw Act. 10: 29 på hvad grund L af

livad anledning? xo.zä Xoyov Act. 18: 14 med

skäl L rätta. — 3:o) b J/ryoc 1. Aöynz roö 9zoi>

1. zr
t z &t>y}c = HERren, Christus. Historiska ro-

ten till benämningen ligger i Genes. 1 cap. och

Ps. 33: C: den kan antingen vara personification

1. hypostas, men är utan fråga det sednare. A6-

ync; är alltså en med Gud identisk person, som i

sig innefattar all Gudomens fullhet och gör denna

gudomliga fullhet uppenbar för menniskor, och

som slutligen blef menuiska och uppenbarade sig

ibland menniskor för att utföra den högsta akt

af uppenbarelse, som ibland menniskor är möjlig.

Då nu i Judiska theologien öfver väsendet af Äo-

yo<; 1. »Guds Ord« många oriktigheter insmugit

sig, hka härstammade från den orientaliska philo-

sophien, som äfven antager emanationer 1. incar-

nationer af Gudomen, och hka i synnerhet gingo

ut på att visa, att äfven »den högsta emanationen

af Gud icke var lik den evigt förborgade (Juden

sjelf», så satte Johannes, sannolikt med hänseende

till dessa falska föreställningar om Aoyos, i spet-

sen af sitt Evangelium en framställning af dess

väsende, som utvisar, att detsamma är alldeles

lika med Guds väsende och har i tidens fullbor-

dan förenat sig med menniskan JEsus; Joh. 1: 1

al. ; jfr äfven 1 Joh. 1 cap.

Xåyyw, >;c, 'Q lansspets 1. -udd : synecdoch. lans Joh.

19: 34. *

Xoidopéco. Tjaco (Åncoopoz) skälla, utskälla, banna,

fara ut emot någon, skymfa, smäda, häda Joh.

9: 28 al.

Xotåopia, ac. rj (fgde) utskällande, smädande, stuä-

delse, skällsord 1 Tim. 5: 14, 1 Petr. 3: 9.

Xoldopos, ov (derivation oviss) skällande, lastande,

smädande; subst. smädare 1 Cor. 5: 11, 6: 10.

Xoipås, ou, b (antingen af Xupa smuts, oreubghet,

äfven förderf, eller af X.itwz) pest, farsot, hvarje

smittosam -1. hastigt omkring sig gripande dödan-

de sjukdom Mt. 24: 7, Lc. 21: 11; trausl., lik-

som pestis, om en förderflig, allmänt skadlig

menuiska Act. 24: 5.

X-oitzoz, rr öv (Xsizco, XéXoiTza) reliquus, lemnad,

qvarblifven, öfrig, återstående; neiitr. ss. adv. i

öfrigt 1 Cor. 1: 16 al., äfven numera, ridan ss.

Act. 27: 20; zö Xoatåv för öfrigt, annars, en an-

nan gång Mt. 26: 45, framdeles, hädanefter 1 Cor.
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7: 29 (hör till det fgde), hvad det öfriga beträf-

far Eph. 6: 10, Phil. 3: 1 (hvad J utom det hit-

intills sagda ännu hafven att göra), Phil. 4: 8

(hvad utomdess åligger eder ss. pligt), 1 Thess.

4: 1 (der Tisch. ej har ro) och 2 Thess. 3: 1

(hvad utom det hitintills sagda ännu är att säga);

?> oh X. x. t. X. 1 Cor. 4: 2 »hvad dessutom är

att märka är det anspråk man gör på hushållarne,

att o. s. v.»; roa Xniv.ou Gal. 6: 17 hädanefter; —
plur. ol X. med och utan subst. de öfrige, de an-

dre ss. Mt. 22: 6 al., äfven = de otrogne, hed-

ningarne ss. Eph. 2: 3, 1 Thess. 4: 13, 5: 6,

rå X. Mc. 4: 19 al. det öfriga, det andra. —
Anm. Xoinöv och zb X. omvexla i editionerna.

Aooxås, a, b (smdr. af lat. ordet Lucanus) Lucas,

författare till det 3:dje Evangelium och Apostla-

gerningarne, anses vara född i Antiochia; oafgjordt

om han varit född Jude 1. hedning; för det sed-

nare talar hans grekiskt-latinska namn, äfvensorn

den nära nog classiska grekiska han skrifver; men

då Evangelium förråder en mycket noggrann känne-

dom af Judiska förhållanden, så kan man med stor

sannolikhet sluta, att författaren väl är född hed-

ning, men redan tidigt blifvit Jud. proselyt och

slutligen öfvergått till christendomen (andra anse

honom för hellenistisk d. ä. grekiskttalande Jude).

Till sitt borgerliga yrke läkare Col. 4: 14; Pauli

trogne följeslagare och medhjelpare Col. 4: 14,

2 Tim. 2: 11 al. Enligt Act. 16: 10 följ., 20:

5 följ., 21: 1 följ., 27: 1 — 28: 16 har han,

sedan Paulus kom till Troas (på 2:dra missions-

resan) och for öfver Macedonien, åtföljt Aposteln

på dennes resor, till och med till Rom. Sitt

Evangelium skref han under Apostelns öfverinse-

eude och dedicerade det, äfvensorn Apostlager-

ningarne till Theophilus (se 0s6(fi?,o<;). C et er a

ignota.

Aooxioc, ou, b (lat.) Lucius, ifrån Cyrene, en af de

5 lärarne i Antiochia och Pauli medhjelpare, men

icke densamme som fgde; fkmr Act. 13: 1, Rom.

16: 21. Han skall hafva blifvit biskop i Laodicsea.

Xouzpöv, ou, ro (följ.) tvagningsmedel, badning, bad;

ib X. zou uoaxoz Eph. 5: 26 det bekanta vatten-

badet, vattenbadet xav i^oyjjV, döpelsen, X. Tia-

Xtyysvsalas xai ävaxaivcbaeax; tiv. uycou Tit. 3: 5

ett bad som innefattar 1. medför ny födelse och

en af den H. Ande verkad förnyelse (så kallas

dopet, emedan den troende dervid födes på nytt

och får helgelsekraft af den H. Ande).
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Xoöco, ekoooa; XéX,ou/j.a:, éXouadiirjV (stam Xooa,

besl. med Xuco) luo, lavo, bada, tvätta, två

Act. 9: 37, Tivä ärco ztvoz aftvå ngn ngt, rena

ngn ifrån ngt Act. 16: 33 (egentl. oo han tvådde

dem så att de blefvo renade ifrån slagen cl. v. s.

från blodet af de slagne såren); i metaph. andlig

mening rena Apoc. 1: 5, äfven i pass. Hebr. 10: 2,

Joh. 13: 10 »den som blifvit renad (från syn-

derna) = fått syndaförlåtelsen (i rättfärdiggörel-

sen), har icke behof af annat än att två fötterna

på sig (som blifvit orenade under vandringen) d. ä.

än af den dagliga reningen.

Aöooa, 7]c, fy,
äfven -a, ojv, zd ("'Ab kanske strid,

träta; Arab. Ludd, Luddax Grace dt<KTW?ds) Lyd-

da; denna stad låg ett stycke från Joppe på vä-

gen från Jerusalem till Cresarea; hörde i början

till Samarien, men sedan till Judseen. Tidigt hade

här bildat sig en christen församling; der botade

Petrus JEneas Act. 9: 32 följ.

Auåta, o.<z, 7] Lydia l:o) landskap i Mindre Asien.

Tidigt utgjorde Lydien medelpunkten för ett eget

Lydiskt rike, hvars siste konung Croesus besegra-

des af Cyrus d. äldre 546 f. Chr. Efter Perga-

meniske konungen Attalus LIL Philomätors död

133 f. Chr. kom Lydien med hela det öfriga

Pergameniska riket under omedelbart Romerskt

välde och utgjorde sedan dess en del af provin-

sen Asia. — Landet sjelft, ehuru genomstruket

af berget Tmolus, hade dock några ansenliga

slätter, ett mildt klimat, stor fruktbarhet och rike-

dom på många slags produkter. Ibland Lydiska

städer nämnas i N. T. Sardes (den förnämsta),

Thyatira och Philadelpliia ; i G. T. förekomma

Lydierna troligen under benämningen IV? Genes.

10: 22. — 2:o) ett fruntimmer från Thyatira, som

uppehöll sig i Philippi och var purpurkrämerska

1. handlade med purpurkläder; antingen var Lydia

hennes egentliga namn, eller kallades hon så der-

före att hon var en Lydiska, emedan Lydien var

berömdt för sina purpurfärgerier; den förra me-

ningen är riktigare; Act. 16: 14.
*

Auxaövta, ac, 7] Lycaonien, en provins i Mindre

Asien, som likväl i N. och V. icke hade några

bestämda gränser. I O. gränsade det till Cappa-

docien och i S. skildes det från Cilicien genom

berget Taurus. Det utgjorde en mellan berg lig-

gande slätt med många kullar, livars jordmån var

starkt impregnerad med salt, så att få källor med
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drickbart vatten funnos der och vattnet på några

trakter till och ined måste köpas. Der funnos

städerna Iconium, Lystra och Derbe, i hka Paulus

förkunnade Evangelium Act. 14: 6.
*

AoxanviaTi, adv. (af fgde) på Lycaoniska språket;

anses af somliga beslägtadt med Assyriska, andra

hålla det för förderfvad Grekiska Act. 14: 11.
*

Aoxca, «c,
fy

Lycien, landskap i Mindre Asien, som

gränsar i V. till Carien, i N. och N.O. till Phry-

gien och Pisidien, i O. till Pamphylien och i S.

till Medelhafvet. Af dess 23 städer förekomma i

N. T. blott Patara hufvudstaden Act. 21: 1 och

Myra Act. 27: 5. Invånarne berömda ss. sjö-

farande; Act. 27: 5.
*

)jjxo<z, 00,6 (genom bokstafsförändring) lupus, varg,

ulf Mt. 10: 16 al.; äfven metaphor. om glupska,

våldsamma menniskor Mt. 7: 15 al.

Åuuacvoficu (Xupa, to och Xöp.7],
fy

smuts; orenlighet

af Xöco) nedsmutsa, skymfa, skymfligt behandla,

misshandla, föröda, förstöra Act. 8: 3.
*

Xunéco, Y]xa, rjaa; rjdfyaopai, fyByv (följ.) smärta,

bedröfva 2 Cor. 2: 2 al, Eph. 4: 30 (den H.

Ande bedröfvas genom XAyoi acmpoi), såra, föro-

lämpa; med. och pass. känna smärta, hafva be-

kymmer, vara bedröfvad, sörja Mt. 14: 9 al, föro-

lämpas, kränkas, såras Bom. 14: 15 (till samve-

tet) = axavdaXi^erat.

Xonrj, ~q<z, fy
smärta, sorg, bedröfvelse, bekymmer

Lc. 22: 45 al, sX&éiv h> XÖ7t7) 2 Cor 2: 1 komma

försedd med 1. medförande sorg, bedröfvande eder,

fy
xarå &ebv X. 2 Cor. 7: 10 den på Gud gå-

ende sorgen d. ä. som har afseende på Gud (de

trognas sorg öfver synden, hvarmed de brutit emot

Gud),
fy

too xbapoo X. ibid. verldens (de otrog-

nas) sorg (öfver förlusten af egodelar, ära o. s. v.),

fify ex X.
fy

é$ dvujxriz 2 Cor. 9: 7 att det icke

må ske af bedröfvelse (att genom gåfvan nödgas

blifva af med ngt) eller af nödvändighet (emedan

man tvingas dertill af förhållanden och icke kan

underlåta att gifva), X. ém Xömrjv Phil. 2: 27

sorg på sorg, den ena sorgen efter den andra;

plur. vcdcrvärdighetcr, lidanden, olyckor 1 Petr.

2: 19.

Aoffdvia^, ou, b Lysanias, tetrarch öfver Abilene

Lc. 3: 1. Denne Lysanias härstammade troligen

från en äldre tetrarch med samma namn, hvilkcn

på Cleopatras anstiftan dödades af Antonius år

34 f. Chr. och var en son af Ptolomaeus, Men-

niui son. *

y.uyvta

Aomaz, oo, o Claudius Lysias, Romersk militär-

tribun och commendant på borgen Antonia under

Pauli sista vistelse i Jerusalem. Han lät fängsla

Paulus och straxt derpå, för att undandraga ho-

nom Judarnes stämplingar, sända honom nattetid

med en stark militärbetäckning till procuratorn

Felix i Caesarea. Act. 23: 26, 24: 7. 22.

Xöois, £(o<;,
fy

(X6co) lösande, lösgörande, lösning, upp-

lösning (af äktenskap), skilsmessa 1 Cor. 7: 27. *

\>)oiT£/Aa> (AoaiTsXfyz som betalar kostnaden, lönar

sig, fördelaktig af Xöco betala, réXos kostnad)

egentl. betala 1. ersätta (den använda) kostnaden,

löna sig, båta, gagna; i N. T. imperson. med dat.

Lc. 17: 2 —- i afseende på det derpå följande
fy

anmärkes, att 2:iie construetionssätt blifvit hop-

blandade: »det gagnar honom i fall (och

mer) än att »; jfr Mt. 18: 8.
*

Abazpa, as,
fy

och -a, cov, rd Lystra, stad i Ly-

caonien icke långt ifrån Iconium och Derbe. Pa-

ulus predikade der på sin första missionsresa Act.

14: 6 följ., 2 Tim. 3: 11, och lärde på den an-

dra känna Timotheus, som var derifrån (se Tifié-

#eoc), Act. 16: 1.

Xozpov, ou, to (Xbco) medel att lösa ut en slaf 1.

fånge med, lösepenning, förlossning, försoning Mt.

20: 28, Mc. 10: 45.

Xurpöto; coadp-^v, djftrjv (fgde) frigifva mot lösen;

i N. T. med. friköpa, utlösa, förlossa Lc. 24: 21

(från Romarnes öfvervälde), i andlig mening Tit.

2: 14 (från syndens fångenskap) äfven pass. 1

Petr. 1: 18 förlossas 1. befrias.

Xuxpcoais, £coc,
fy

(fgde) lösgifning; af med. friköp-

ning, ut- 1. återlösning, förlossning Lc. 1: 68,

2: 38, eupupevoz aicovtav X. Hebr. 9: 12 hafvande

funnit, förskaffat (oss) en evig förlossning (den är

evigt gällande en gång för alla, så att den icke

behöfver förnyas).

f Åurpajzfys, oo, b (Xorpbco) förlossare, befriare Act.

7: 35. *

f Xoyyia, «c, fy
— det i profangrek. vanliga Ål)-

yvziov ro (följ.) ljusstake, hvarpå lamporna sattes,

emedan de voro små och låga, Mt. 5: 15 al,

xar' i^oyfyv Hebr. 9: 2 den sjuarmade ljusa-

staken i det heliga (bilden af kunskapens ljus —
det gudomliga ljuset i HERrans församling) —
denna sjuarmade ljusastake fkmr Apoc. 1: 12 för-

delad i 7, som ibid, 20 beteckna de 7 församlin-

garne; xcveiv zfyv X. Apoc. 2: 5 (se xtvéw).



Xoyvot,, ou, b (besl. med lux; obruklig stam Xwrj)

lykta, ljus, lampa Mt. 5: 15 al., cpax; Xuyvno

Apoc. 18: 23 lampsken; trop. om ögat Mt. 6: 22,

om en lärare Joh. 5: 35, om Messias Apoc. 21:

23, om ordet 2 Petr. 1: 19 {ljuset eller lyktan

är G. T:s prophetiska ord, det mörka rummet är

menniskohjertat; dagens inbrytande och morgon-

stjernans uppgång i hjertat antyder — i nära före-

ning med det föregående — den tidpunkt, då det,

som det prophetiska ordet lofvar om duvapcc xac

napouaia, blifver genom den H. Ande en invärtes

viss kunskap, så att vi hinna till den kunskap, att

Christus ss. den sanne Frälsaren också nödvändigt

måste återkomma i gudomlig herrlighet till full-

ändning af sitt verk. Petrus skiljer alltså emellan

2 grader af det christliga lifvet: i den förra grun-

dar sig tron på yttre vittnesbörd, i den sednare

på andans inre uppenbarelse — det förra är en

vandring éu töttw auypyptp vid skenet af en lykta,

det sednare en vandring i morgonens ljus).

Åuco, ÅéÅuxa, eXoaa; Xufrfjoopui, XéXvpat, éXötlrjv

l:o) lösa, lossa ngn som är bunden Mt. 21: 2 al.,

band Mc. 1: 7 al., insegel på en bok Apoc. 5:
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2. 5; trop. tungans band Mc. 7: 35, dödens Act.

2: 24 (der likväl efter LXX står toåhox st. 8e-

ö/ioyc 1. se d)dh), XéXoaai ånb yuyaexos 1

Cor. 7: 27 du är lös och ledig från = har icke

hustru, är ogift (antingen du har haft hustru för-

ut 1. ej); lösgöra, lössläppa, befria (en fånge) Joh.

11: 44 al. — 2:o) upplösa ss. en sammankomst

Act. 13: 43, nedrifva (en byggnad) Joh. 2: 19;

trop. (medelbalken) Eph. 2: 14, förstöra 1 Joh.

3: 8, afskaffa (ett bud) Mt. 5: 19, upphäfva (la-

gen) Joh. 7: 23, vanhelga (sabbaten) Joh. 5: 18.

— I afseende på bemärkelsen »förklara för tillåtet

1. tillåtligt» Mt. 16: 19, 18: 18 se åéco. — Pass.

(utom de föregående bemärkelserna) lösryckas, gå

sönder Act. 27: 41, göras om intet 1. ogiltig, be-

röfvas sin gällande kraft Joh. 10: 35.

A(o'k, tåas, '}] Lois, Timothei mormoder, en gud-

fruktig qvinna, 2 Tim. 1: 5.
*

Aa>T, b indecl. (El/ täckelse, slöja) Lot, son till

Haran och brorson till Abraham se Genes. 11: 31,

äfvensom 13, 14 och 19 capp.; fkmr Lc. 17: 28

följ., 2 Petr. 2: 7.

M.

Maää, 6 indecl. (Eyö han är liten) Maath Lc.

3: 26.
*

Mayaddv, i] indecl.
||

följ.

MayoaXd, rj indecl. (bx~b~})5 Guds torn) Mag-

dala, nu el Medschel, 1^ timmas väg norr om
Tiberias, söder om Capernaum, vid vestra stranden

af sjön Genesaret. Till Magdalas gebit hörde, ss.

det synes, äfven byn Dalmanutha, Från Magdala

härstammade Maria Magdalena, Mt. 15: 39 *

MaydaXrjvös, rj, öv (fgde) från Magdala Mt. 27:

56. 61 al.

Maysåcov
||
'Appaysd3(bv Apoc. 16: 16.

*

payeia, ac, ^ (följ.) egentl. Magiernas visdom, magi,

hexeri, trolldomskonst Act. 8: 11.
*

payeuco (följ.) vara en Magier, bruka magiska kon-

ster; äfven derigenom förhexa, förtrolla, tjusa

o. s. v. Act. 8: 9.
*

pdyog, ou, b (af Persiskt ursprung, men samman-

hänger med pdyyavov tjusningsmediel af pdaaco

Melander, Grek. Lcx. t. N. T.

blanda o. s. v. se fappaxö<;) en Magier; så hette

ursprungligen en stam af Mediska folket, åt hkn

utöfningen af de heliga ceremonierna och bibehål-

landet af de lärda vetenskaperna var anförtrodd

(liksom Levi stam hos Israéliterne). De Mediske

Magierne, hka vi redan tidigt lära känna ss. stjern-

och drömtydare, hade Zoroaster från Medien i sed-

nare hälften af 7:de århundrade f. Chr. underka-

stat en reform. Från Mederna öfvergick Magier-

kasten på Cyri den äldres tid till Perserne. Dessa

Persiska Magier utgöra ett i den gamla verlden

ganska berömdt institut. De voro bevarare af det

heliga, de lärde bland folket, spåmän och hex-

mästare. Afven hos Babylonierne fanns 'det i den

Chaldeeiska dynastiens tid en Magierorden, till

hkns föreståndare Daniel genom kongl. nåd upp-

höjdes Dan. 2: 48. Dessa Magier delte sig i 5

klasser: a) bildskriftkännare, b) naturkunnige, c)

astronomer, cl) spåmän, e) astrologer. Sedermera

25
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öfverfördes denna benämning, utan afseende på

vistelseorten, på alla hvilka egnade sig åt dessa

vetenskaper. — IN. T. kallas så de Österländske

vise (troligen från Lyckliga Arabien, likt skänkerna

antyda), hka föranledda af en stjerna efterforskade

den nyfödde Messias i Jerusalem Mt. 2: 1 följ.

Enär Daniel en gång varit ordens föreståndare,

och en sådan mästares prophetior genom tradition

bibehöllo sig från det ena seklet till det andra,

och Daniel med sådan bestämdhet förebådat de 70

veckorna Dan. 9: 24 och dermed troligen samman-

hållit stjernan, som skulle uppgå af Jacob Num.

24: 17; så försvinner det gåtlika deruti, att de

Österländske vise med sådan bestämdhet sökte

den nyfödde Judakonungen. — Äfven gycklare

och bedragare kallas så i N. T., sedan magien

urartat och blifvit af vinningslystne personer miss-

brukad att bedraga de lättrogna Act. 13: 6. 8.

Maywj, b incleel. jlSiO Genes. 10: 2, Ezek. 38 och

39 capp., Magog, namn på ett nordligt folk, som

äfven Arabiska och andra orientaliska författare

känna under namn af Jagug och Magug. De för-

lägga detsamma, ss. Grekerna Scytherne, i de

okände nordöstra delarne af Asien. Troligen me-

nas med Maycoy Apoc. 20: 8 en massa af nord-

liga vilda hedniska folkslag, som skulle samlas

under djefvulens fana till strid emot de helige. *

Madtdp. 1. dv, b och 't] (|.J~£) Midian 1:6) en son

af Abraham med Ketura, var stamfader till 2:o)

en Arabisk folkstam, hvars egentliga boningsplat-

ser skola hafva varit belägna på östra sidan af

-ZElanitiska viken (se épudpbz), men hvars gebit

måste hafva sträckt sig i norr ända upp till Moa-

biterne och åt vester ända till grannskapet af

Sinai och Horeb, ty dit dref »Moses sin svärfader

Jethros får, prestens i Midian» Exod. 3: 1. Man
skall ännu i medeltiden hafva funnit ruinerna af

en stad Maclian öster om iElanitiska hafsviken.

Midianiteme förblandas ofta med sina stamför-

vandter Ismaéliterne. De förförde Israel till af-

gudadyrkan, hvarföre HERren befallde, att Israel

skulle bekriga dem (Num. 25); Israéliterne slogo

dem ock under Pinehas' anförande och gjorde

stort byte (Num. 31). Då Israels barn gjorde

det ondt var för HERranom, gaf Han dem efter

Josuas tid under Midianitemas hand i 7 år, men

frälste dem sedan derutur genom Gideon (Judic.

6 cap. — 8: 28), hkn på Jisreels slätt vann öfver

fxaxapitT/iös

dem en underbar seger. Sedan den tiden för-

svinna de ur historien. Act. 7: 29. *

fiaftrjzsucu, suaa-, suftrjv (följ.) vara lärjunge rtvi åt

ngn 1. ngns lärjunge Mt. 27: 57; tra7is. göra ngn

till lärjunge Mt. 28: 19 [detta sker på tvegge-

handa sätt: l:o) genom dop ftaT.zt&vzes x. z. Å.

— Tisch. har dock fta-ztoavzes — 2:o) genom

undervisning dtddaxovzez x. z. detta språk är

ett bland hufvudställena emot Baptisterna], äfven

Act. 14: 21; pass. undervisas, läras rcvt Mt. 13:

52 (dat. commodi).

fial}r]Z7]i;, ou, b {pavftd.Vio, epaUov) lärjunge )( di-

ddoxaXos, anhängare, bekännare; l:o) i allmänhet

Mt. 10: 24. 25 al. — 2:o) namngifna lärares ss.

a) Mosis Joh. 9: 28, b) Johannis döparens Mt.

9: 14 al., c) Pharisaeernas Mt. 22: 16, d) JEsu

Mt. 5: 1 sapissime, xaz' e^oyjjv de tolf 1. c. Mt.

10: 1 al., äfven de 70 Lc. 10: 1, 17: 23; äfven

de christne 1. trogne i allmänhet kallas JEsu be-

kännare ss. Act. (1: 15) 6: 1. 2 al.

paärprpia, ac, ?] (femin. till fgde) lärjunginna, christ-

inna Act. 9: 36.
*

MadouodXa, b indecl. (T\bw^T\)2 svärdets man) Me-

thusala, Henochs son, som af Patriarkerne uppnåd-

de den högsta åldern eller 969 år; Lc. 3: 37. *

Maivdv, b indecl. 1. J/eyv«c, ä, b (trol. = CHJip

tröstare) Mainan 1. Mennas Lc. 3: 31. *

flcuvopLdi (päco, painpai eftersträfva, ifrigt efter-

trakta) rasa, vara ur- 1. vansinnig, hafva mistat

förståndet Joh. 10: 20 al.

/uaxapc^co, uo (följ.) skatta, prisa lycklig 1. salig Lc.

1: 58, Jac. 5: 11.

paxdpios, ö, ov (besl. med paxpöz lång — liksom

långlifvad, odödlig — men äfven hög, stor) salig,

lycksalig; i profangrek. i synnerhet om gudar, men

äfven om menniskor; i N. T. vanligast om meu-

niskor, lefvande och döda ss. Mt. 5: 3— 11 sce-

pius, paxuptos 1. -ni — "H^N säll 1. hell o. s. v.;

men äfven om Gud 1 Tim. 1: 11.. 6: 15; brukas

äfven om éÅ~tz Tit. 2: 13; compar. paxapiwze-

pos 1 Cor. 7: 40.

paxapicrpiK, oy, b (paxapi^co) salig- 1. lyckligpris-

ning, léystv zbv p. zivos Rom. 4: 6 utsäga salig-

prisningen om ngn d. ä. prisa ngn salig; rtc

— upcov Gal. 4: 15 af hvilken beskaffenhet

var eder lycksaligbeprisning? d. ä. då J skattaden

eder lyckliga (för min skull), huru flyktig och be-



Maxedovta

tydelselös var icke denna känsla? — fkmr ock

Rom. 4: 9.

Maxsdovca, ac, ^ Maceclonien, ett bekant land norr

om Grekland, som på olika tider hade olika grän-

ser. Under konungarne (sedan Philippus) gränsade

det i öster till iEgeiska hafvet och stötte genom

floden Nestus och berget Orbelus till Thracien,

drog sig i norr ända till Scordusberget, skildes i

N.V. och V. genom Bermiush&xgzt och de Canna-

loviske bergen från Illyrien, och gränsade i söder

förmedelst de bergsträckningar, som gingo ut från

Pindus, till Thessalien och ^Egeiska hafvet. De

berg, som genomskuro landet, voro till en stor

del malmhaltiga och floderna, som derifrån ut-

gingo, vattnade landet och gjorde det fruktbart.

Af regenterne nämnas i Bibeln Philippus, Alexan-

der, Philippus III (f 179 f. Chr.) och dennes

oäkta son och efterträdare Perseus. Genom denne

sednares intriger förbereddes ett krig med Ro-

marne, som bröt ut 171 f. Chr., och hvari Per-

seus slutligen dukade under för Pauli iEmilii här

168 f. Chr. Macedonien blef då deladt i 4 pro-

vinser 1. districter, som likväl ännu förklarades för

fria (167 f. Chr.). Då emellertid ett par kron-

pretendenter efter hvarandra uppträdde, måste Ro-

marne ånyo gripa till vapen, och följden blef, att

Macedonien (142 f. Chr.) förvandlades till en Rom.

provins, Provincia proconsularis; ss. sådan

förekommer den ock i N. T. i förening med Achaia

(se Agata). De 4 hufvudstäderna i provinsen Ma-

cedoniens 4 districter (Macedonia l:ma, 2:da, 3:tia,

4:ta) voro Amphipolis, Thessalonica, Pella och Pe-

lagonia. Dessutom förekomma i N. T. städerna

Philippi, Neapolis, Apollonia och Beroea. Paulus

utbredde christendomen i Macedonien på sin 2: dra

och 3:dje missionsresa. Emellan begge resorna

voro hans medhjelpare Silas och Timotheus der-

städes verksamma; fkmr Act. 15: 9—12 al.

Maxedcuu, 6voc, b (fgde) Macedonier, ifrån Mace-

donien Act. 16: 9 al.

pdxeÅÅov, ou, to egentl. maceria, inhägnad; sedan

'macellum, kött-torg, hökaretorg, torg för mat-

varor (dyopä tcqv o<pcov) 1 Cor. 10: 25.
*

paxpdv, adv. (egentl. accus. femin. af paxp/K stil.

bdov) lång väg, långväga, långt, på långt håll 1.

afstånd, fjerran Lc. 15: 20, ot ecc p- stil. ovrec

Act. 2: 39 de som äro i fjerran, bo på afstånd

d. ä. alla de medlemmar af Judiska nationen, hka

hvarken bo i Jerusalem 1. ss. festpilgrimer äro
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der tillstädes, vare sig Hebrseer 1. Hellenister; p.

åno rivas Mt. 8: 30 al. på afstånd ifrån ngn;

tropice od p. él dnb r^c fiaoiXziac; rou Qsou Mc.

12: 34 du är icke långt ifrån Guds rike d. ä. du

kan snart blifva fullkomligt tjenlig till upptagande

deri; hedningarne utmärkas med ol p. owez Eph.

2: 13 — dnyÅÅoTpuopévm r^c Kohzeia.q rou

7aparjÅ v. 12 (se dnaÅkorpum), äfvensom v. 17

)( oi kyyoz Judarne.

paxpo&ev, adv. {p.axp<K) långtifrån, fjerran efter,

på långt håll 1. afstånd Mc. 8: 3 al.; dnb p.

Mt. 26: 58 al.

paxpodupéa), r
t
aa (paxpbäupoz långmodig, af pa-

xptK och ftopoz) vara långmodig 1 Cor. 13: 4 al.,

e;'c riva 2 Petr. 3: 9 i afseende på ngn (grunden,

hvarföre löftet icke ännu gått i fullbordan, är Guds

långmodiga kärlek), äfven Tipoc; ztva 1 Thess. 5:

14 emot ngn; hafva tålamod, fördrag, anstånd

ém nvi Mt. 18: 26. 29 med ngn, Lc. 18: 7

dröja i afseende på ngn (xac paxpo&upxov en

ai>ro~iq om han ock låter dem vänta, Tisch. har

xac p.axpo&upe~c), sm xapnio Jac. 5: 7 vara tålig

i afseende på skörden d. ä. tåligt afbida skörden,

deraf också Hebr. 6: 15 tåligt vänta, bida.

paxpoäupca, ac, ^ (fgde) långmodighet, fördragsam-

het, tålamod a) om Gud (i det Han fördröjer

straffet) Rom. 2: 4 al, 2 Petr. 3: 15 (deruti att

Han ännu tillbakahåller yttersta domen); b) om
menniskor 2 Cor. 6: 6 al. (som visar sig deruti,

att de icke göra sin rätt gällande och att de äro

tåliga vid förolämpningar).

f paxpo§6pa>z, adv. (af paxpo&upoz, se paxpodu-

péco) långmodigt, tåligt Act. 26: 3.
*

paxp(K, d, öv {paxoz, p.rjxoq) lång l:o) om rum:

långt aflägsen Lc. 15: 13, 19: 12. — 2:o) om
tid: lång, långvarig, paxpå npo^su^saSat (Mt.

23: 14) Mc. 12: 40, Lc. 20: 47 bedja långt,

hålla långa 1. ordrika böner.

p.axpoypövioc, ov (fgde, %p6vos) långtidig, långvarig,

som länge lefver 1. vistas, långlifvad Eph. 6: 3.
*

paÅaxéu, ac, ^ (följ.) egentl. mjukhet, vekhet; deraf

slapphet, kroppslig svaghet, sjuklighet, krankhet

Mt. 4: 23 al.

paÅaxbs, rj, 6v (paldaaco uppmjuka, samstämmigt

med) mollis, mjuk. vek, len, fin Mt. 11: 8, Lc.

7: 25; deraf transl. veklig, klemmig, vekling 1

Cor. 6: 9 (som låta begagna sig till vällust af

åpOZVOXO~lTO.l).
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Mala— \. Makéke-qk, 6 indecl. Guds lof)

Malaleel, Jareds fader, Lc. 3: 37.

(idXurza, superlat. (af adv. pd.Åa mycket, ganska,

högligen) mest, snarast, helst, i synnerhet, före-

trädesvis, hufvudsakligen, på sin höjd, ungefär;

fkmr Act. 20: 38 al.

päÅXov, comparat. (af pd.Åa, se fgde) mera, mycket

mera, så mycket mera, fastmer, hellre, snarare;

sättes efter ou, noXXw, noaaj, toooutoj Mt. 6 :

30 sa?pe, ttoXo p. fjpécz Hebr. 12: 25 så skola

mycket snarare vi scil. icke undfly (det följ. ol

skulle kunna utan skada förändras till nu, hvar-

igenom ellipsen blir mindre hård); sättes framför

positivus för att bilda comparat. ss. Mc. 9: 42 al.,

och framför comparat. till förstärkning ss. Mc. 7:

36 al., äfvensom framför verberna dta.<pépziv, al-

péiau'0.1, Tiepiaaeötiv ss. Mt. 6: 26 al., men icke

att förstärka superlat., hvadan rjdtava ouv pd.XX.ov

x. t. X. 2 Cor. 12: 9 måste verteras: »helst alltså

skall jag (i stället att förut hafva bedt om bort-

tagandet af mitt lidande) fastmer berömma mig

af mina svagheter»; har efter sig ij 1. ymp ss.

Mt. 18: 13 al. än, äfven genit. 1 Cor. 14: 18; —
fiaXXöV 8é innefattar i allmänhet en rättelse 1.

stegring af det föregående: eller snarare, rättare,

men 1. utan snarare o. s. v. ss. Rom. 8: 34 och

Gal. 4: 9 ja äu mer, Eph. 4: 28 fastmer deremot,

Eph. 5: 11 utan snarare; men äfven »men mera»

ss. 1 Cor. 14: 1 (än efter de öfriga nådegåfvorna

— att prophetera), ibid. 5 mera likväl (vill jag).

MdXyos, no, b beherrskad af f^tt) Mal-

chus, öfversteprestens tjenare, på hkn Petrus af-

högg högra öronsnibben Joh. 18: 10. *

pdpprj L -a, y] (egentl. ett barnljud, liksom vårt

mamma, lat. mamma — moderbröst — likaså

ä.nna, ndnna) moder; far- 1. mormor, det sed-

nare 2 Tim. 1: 5.
*

papu)va<z, äfven pappoyvdz, ä, a (chald. nJTfttt)

rikedom Lc. 16: 9. 11; personificerad rikedomens

gud (Plutus), Mammon Mt. 6: 24, Lc. 16: 13.

MavaijV, b indicl. (DHJp tröstare) Manahen, en af

de 5 lärarne i Antioch. församlingen Act. 13: 1,

som tillika varit Herodes Antipas' oovrpnfos di-

broder 1. lekkamrat. *

Mavao~o-9jz, 9), b, accus. rjv och rj (.""ltt>JÖ som kom-

mer att glömma) Manasse l:o) Josephs förstfödde

son med Asnath, som af farfadern adopterades och

fick arf med dennes egna söner; området för Ma-

fidvva

nasse stam låg till hälften på denna och till hälf-

ten på andra sidan Jordan, Apoc. 7: 6. — 2:o)

Konung Hiskias' son, konung öfver Juda 696

—

641 f. Chr.; redan ss. tolfårig gosse sin faders

efterträdare, men mycket olik denne. Hans rege-

ring räckte i 55 år, den längsta tid ngn konung

herrskat öfver Juda. Han gynnade, i likhet med

sin farfader Ahas, all slags afgudadyrkan, offrade

sin egen son åt Moloch, rådfrågade spåmän och

tecknatydare och var derjemte en blodtörstig ty-

rann. Enligt 2 Cbron. 33: 11—20 blef han af

Assyrierna bortförd till Babel i fångenskap, men

snart derefter lösgifven, ty han ångrade sina syn-

der (se Manasse bön). Efter återkomsten till sitt

rike afskaffade han afgudatjensten och tjenade i

stället HERran Israels Gud; Mt. 1: 10.

pavddvw, pspdävjxa, spafrov disco, lära sig, lära

Mt. 9: 13 al, dito 1. napd tivos Mt. 11: 9 al.

af ngn, sv tiv: 1 Cor. 4: 6 på ngn (på det vårt

exempel, hvilket jag har uppställt, måtte lära eder),

åpydi p. x. t. X,. 1 Tim. 5: 13 de lära sig att

vara sysslolösa, i det de o. s. v. (denna ganska

ovanliga construetion har stöd af Platos Euthyd.

276 B, der det heter ol dpadziz aocpdi diddaxov-

rai de okunniga lära sig så att de blifva visa;

phrasen kan för öfrigt förklaras af åiddoxeiv 1.

åeddaxsattat riva ao<pov lära ngn 1. låta ngn lära

att blifva vis, hvarföre det ock kan heta diodaxo-

pat Go(föz = pav&dvto aoipöq jag undervisas till

lärd); lära känna, erfara, få veta ss. Act. 23: 27;

äfven begära 1. få upplysningar, underrätta sig,

fråga i profangrek.

pavia, ac, '/] {paivopat, spdvyv) raseri, vansinne,

galenskap Act. 26: 24.
*

pdvva 1. pdv, to indecl. (af j£ hvad? — kan också

komma af dela, tilldela; alltså del, skänk,

håfvor neml. af himlen, besl. med del, an-

del) Manna, Israeliternas födoämne i öknen Joh.

6: 31. 49: det låg om morgonen ss. dagg på

marken, bestod af små hvita korn ss. coriander-

frön och hade en söt honungslik smak — måste

samlas före soluppgången, annars smälte det (ännu

i dag existerar det Arabiska manna, hvarmed be-

tecknas en saft af några växter i synnerhet en

tamariskbuske, som i solhettan utsvettas och i

nattkylan sammandrages till små kom, hka före

soluppgången insamlas); förvarades i mannakrukan

i det aldraheligaste Hebr. 9: 4; to xexpoppévov p.
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Apoc. 2: 17 det fördolda L undangömda manna

(detta har afseende derpå, att i L bredvid för-

bundsarken i det alldraheligaste — se axd.pvoq —
förvarades till åminnelse ngt af det manna, hvar-

med Israel bespisades i öknen; detta i den inner-

sta helgedomen förvarade manna är en bild af

själaspisen i Guds helgedom, der själen skådar

Honom ansigte mot ansigte och njuter Hans sa-

liga närvaro).

pavteöopai (judunz, b egentl. en som är utom sig,

hänryckt 1. inspirerad af en Gud; siare, spåman

af patvopai) spå, prophetera Act. 16: 16.
*

papawco; pavb-/]oofj.ai, pdvftyv släcka t. ex. brin-

nande kol; pass. slockna, aftaga, bortdö, förvissna

Jac. 1: 11; Lc. 14: 34 är papavttfj
\\
pcopavdfj.

\ papavad-d, skrifves äfven särskildt papäv ä&d
(Syrochald. nnN fO^ö) vår HERre kommer 1

Cor. 16: 22; innehåller en energisk hänvisning

på parusien, vid hkn det föregående r^TOi åvd-

ftep.a skall förverkligas. *

papyap'iT7]z, oo, b, äfven papyaplxis, <y soil. Aid-os

margarita, ädelsten, perla, hafs- (äfven landt-)

perla; så väl sjelfva musslan (perlmodermusslan),

som den deri 1. deraf alstrade perlan kallades så;

dess naturhistoria är dunkel. I Persiska viken

vid Arabiska kusten, äfvensom uti Indiska hafvet

fiskades mycket perlor. Musslan, mytilus mar-

garitiferus, ofta 1 fot lång och bred och 1

finger tjock, har ett utvändigt grått och oform-

ligt, men invändigt glatt och glänsande skal;

metaphor. Guds ord — Mt. 7: 6 al.

Md.pda, a<r, ^ (Chald. NrHfc herrskarinna) Martha,

Lazari och Marias syster, boende i Bethanien Lc.

10: 38 al.; Frälsarens bekanta varningsrop ibid,

41 charakteriserar henne; man har velat anse

henne för Simon den Spetälskes enka.

Mapca, ac, äfven Mapidp indecl., i] (C^Ö bitter;

Miriam, Mosis syster) Maria l:o) Josephs hustru,

JEsu moder; uppträdde blott sällan under JEsu

offentliga verksamhet (Mt. 12: 46 följ., Joh. 2: 1

följ.), var närvarande vid korsfästelsen och blef

efter Frälsarens död upptagen af aposteln Johan-

nes i hans hus (i Jerusalem) och skall hafva dött

i Claudii 5:te regeringsår 46 e. Chr., omkring 60

år gammal; se 'hodvvrjc; och "Efeocxz. — 2: o) den

yngre Jacobi, Judas, Simons och Jose moder och

syster med Frälsarens moder [enligt Joh. 19: 25;

dock synes på detta ställe snarare vara frågan om
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2:ne par fruar, neml. a) om JEsu moder och hans

moders syster (Salome?); b) om Maria Klopas'

hustru 1. dotter och Maria Magdalena); denna var

gift med Klopas = Alphaeus M. s
q roö KXconä

Joh. 19: 25; kallas M. rj xoo 'Iaxcöftoo xac ^hoarj

p-rjrqp Mt. 27: 56, Mc. 15: 40, blott rj Vco<t?}to<:

v. 47 och i] 7axcbj3oo Lc. 24: 10 samt rj alfa) M.

27: 61, 28: 1. — 3:o) Magdalena, från Magdala,

hkn slöt sig till Frälsaren, sedan han ur henne

utdrifvit 7 onda andar, fkmr Mt. 27: 56 al.

;

vanligen anses hon för samma person, som Lc.

7: 36 följ. kallas yovfj tjc dpaprcoKK- — 4:o)

Lazari och Marthas syster Lc. 10: 39 al.; Fräl-

sarens bekanta omdöme om henne se ibid. v. 42.

— 5:o) moder till Johannes med tillnamnet Mar-

cus, förmodligen Evangelisten Act. 12: 12. —
6:o) en christinna i Rom, Rom. 16: 6.

Mdpxoz, oo, o (lat.) Marcus, författare till Evange-

lium under hans namn; heter i Apostlagerningarue

än Johannes Marcus (12: 12. 25, 15: 37), än

blott Johannes (13: 5. 13), än Marcus (15: 39);

hans Judiska namn var alltså Johannes, och först

efter umgänge med Greker och Romare kallade

han sig Marcus. Hans moder var Maria (se M
5 fgde), i hvars hus lärjungarne samlade sig Act.

12: 12; han åtföljde sin cousin Barnabas och

Aposteln Paulus på dennes första missionsresa;

äfven under dennes fångenskap var han hos ho-

nom Col. 4: 10 al. Petrus skall hafva omvändt

honom till christendomen, hvarföre han kallar ho-

nom sin (andelige) son 1 Petr. 5: 13; också skall

Marcus hafva skrifvit sitt Evangelium under Petri

öfverinseende. Enligt traditionen dog han martyr-

döden i Alexandria år 66 e. Chr.

pd.pp.apos, oo, 6, i] (pappacpa» skimra, blänka,

glänsa) sten, klippblock (med bibegrepp af glans);

en hård, hvitglänsande stenart, marmor Apoc.

18: 12. *

pdprop, se pdpxoz.

papzopéco, -f]<7(0, yxa, 7]oa (fgde) vara vittne, vittna

absol. Joh. 15: 27 al., rpels aipa 1 Joh.

5: 8 (tron på J. Chr. hvilar på ett 3-faldigt gu-

domligt vittnesbörd l:o) ro nveöpa Guds Ande,

som är sanningen sjelf jfr Joh. 15: 26, 16: 13. —
2:o) to odcop, det af J. Chr. instiftade dopet. —
3:o) to atpa Frälsarens för oss utgjutna förso-

nings- 1. stänkelseblod, se äfven fgde vers; i af-

seende på vittnesbördens antal jfr Deuter. 19: 15,

Mt. 18: 16), nept uvoq Joh. 1: 7. 8 al. om ngn,



198 p.apTupia

xazd tivos 1 Cor. 15: 15 emot ngn, rt Joh. 3:

11 al. ngt; in- 1. betyga ri Apoc. 1: 2, CTW Apoc.

22: 18 och ?W£ n v 16; aflägga vittnesbörd Tivi

(dat. commodi 1. incoinmodi) Mt. 23: 31 al., af-

gifva hedrande vitsord, vitsorda rtv/ Lc. 4: 22,

éni tivi Hebr. 11: 4 aflägga ett ärofullt vittnes-

börd i afseende på 1. för ngn 1. ngt (på hvad sätt

detta visade sig, är obestämdt — somliga antaga,

att eld fallit från himlen och antändt offret —
andra, att röken af offret stigit uppåt, då der-

emot Cains slagit ner), p. papTupiav Joh. 5: 32,

1 Joh. 5: 10 1. bpoÅoyiav 1 Tim. 6: 13 aflägga

vittnesbörd 1. bekännelse; pass. vitsordas, få ett

godt 1. hedrande vittnesbörd Act. 6: 3, unb rivos

Act. 10: 22 al, äfven Tivi Act. 26: 22 (der lik-

väl Tisch. har paptupopsvoz), absol. Hebr. 11: 2

(scil. af Gud), äfven 4. 5; prces. part. pass. väl

vitsordad, välfrejdad ; — anm. p.apTupoup.svoi 1

Thess. 2: 12 skulle betyda »besvärja», men bättre

är papTupbpsvoc, hkt se.

papTUpia, ac, fj (fgde) afläggande af vittnesbörd,

vittnesbörd a) inför domstol = vittnesmål Mc.

14: 56. 59 al., xazd tivik ibid. 55 emot ngn;

b) i allmänhet Joh. 1: 7 al., tiv('k är stundom

genit. obj. ss. Apoc. 1: 9 al. och således = nepi

tcvoc Act. 22: 18 om ngn, rj p. Irjaou

TipofqTeio.q Apoc. 19: 10 vittnesbördet om JEsu

är prophetians ande d. ä. den H. Ande sjelf som

deri uppenbarar sig (liksom han uppenbarar sig i

ditt och dina bröders vittnesbörd om JEsu — vi

stå alltså på samma punkt).

papzuptov, ou, to (se fgcle) vittnesbörd tiv ('k a) genit.

subjecti ss. 2 Cor. 1: 12 (se xaoyTjac;)
;

b) genit.

objecti Act. 4: 33 al., tou Xou 1 Cor. 1: 6 om
Christus (charakteristisk beteckning af Evangelium,

hvars förkunnare aflägga vittnesbörd om Christus),

äfven tou Kupiou rjpcov 2 Tim. 1: 8, tou 9sou

1 Cor. 2: 1 om Gud (ty Evangelii förkunnare af-

lägga vittnesbörd om Gud, hvad Han neml. i Chr.

gjort till menniskornas frälsning); Tivi a) (dat.

commodi) ss. etc p- aÖTolc Mt. 8: 4, Mc. 1: 44,

Lc. 5: 14 till ett vittnesbörd för dem (neml. folk-

hoparne, dylois — att du verkligen blifvit hclad

af mig); b) (dat. incommodi) etc p. auzoiz Mt.

10: 18 till att vittna (scil. evexsv åpou för rätt-

visan af min sak) emot dem, äfvenså Mc. 6: 11

till en anklagelse emot dem, och Jac. 5: 3 till

ett vittnesbörd emot eder, heter ock érri Tiva Lc.

9: 5; bevis Lc. 21: 13 (på eder oskuld); rj oxrjvij

p.åratos

tou p. Act. 7: 44, Apoc. 15: 5 vittnesbördets

tabernakel = stiftshyddan (se axrjvij). — Ater

står ett mycket omtvistadt ställe to u. xaipol?

locmz 1 Tim. 2: 6 vittnesbördet för särskildt be-

stämda 1. behöriga tider (dessa orden stå ss.

apposition till det fgde, och hafva utaf Luther

blifvit i det hela riktigast återgifne »att sådant

skulle i sin tid predikadt varda» — så kallas

Evangelium).

papTupnpat, depon. med. (följ.) egentl. låta vittna

för sig, taga till 1. åberopa ss. vittne i profangrek.

ofta touc; tfsouz; i N. T. l:o) heligt försäkra, be-

dyra, betyga nvi Act. 20: 26, 26: 22
||
papTu-

poupevoz, Gal. 5: 3. — 2:o) (bedjande) besvärja

Eph. 4: 17, 1 Thess. 2: 12
||
papTopouuevoi.

pdpzu^ (icke pupTup i N. T.), upos, o, vj, accus.

pupTupa, plur. päpTUpzs, dat. pdpzuai (tros kom-

ma af pupfj = ytip hand) vittne a) i allmänhet

Mt. 18^ 16 al. — b) i synnerhet om lärjungarne,

som skulle vittna om JEsu lefnad, död och upp-

ståndelse Lc. 24: 48 al. — c) om Frälsaren sjelf

b p. b tiiotÖs Apoc. 1:5, 3: 14. — d) om from-

me och helige män, som genom sin vandel aflagt

vittnesbörd om sin tro Hebr. 12: 1; deraf e) blods-

vittne, martyr Act. 22: 20, Apoc. 2: 13 äfven

17: 6, p. Tcbv tou Xou TiaDrjpaTcov 1 Petr. 5: 1

vittne till Christi lidanden d. v. s. som utstår

dessa lidanden (se ndb^Tjpa), Christi blodsvittne.

paad.opai 1. paaadopai (hör till stammen puco, pua-

aco knåda, trycka, krossa) tugga, sönderbita rac

yXajooas Apoc. 16: 10 sina tungor (af vånda). *

paaTcybco, (baco, coffa (se följ.) gissla, hudflänga Tivd

Mt. 10: 17 al.; hemsöka med lidanden (inre 1.

yttre) Hebr. 12: 6.

paou£co (följ.) = fgde Act. 22: 25.
*

pdorc£, ijo<;, i] (troligen af pdw. pépaa gå löst på,

anfalla) piska, gissel; deraf gissling Act. 22: 24,

Hebr. 11: 36; i allmänhet och metaphor. lidande,

plåga Mc. 3: 10 al.

paoTÖz, ou, b (pdoo(o, se paadopai) bröstvårta,

spene, bröst a) manligt Apoc. 1: 13; b) qvinnligt,

modersbröst Lc. 11: 27, 23: 29.

pazau)?j)yta, «c, ?] (pazaioXoyéto tala dåraktigt af

följ.) dåraktigt, onyttigt tal, prat 1 Tim. 1:6.*

f paTCuoXöyot;, ou, b (följ., Xöyos) som talar 1. pra-

tar dåraktigt, pratmakare Tit. 1: 10.
*

puraioi;, a, ov (pdr/jv) vauus, dåraktig, tatanglig,

oduglig, tom, innehållslös 1 Cor. 3: '20 al., äfven

död Act. 14: 15 )( den lefvande Guden.
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f pazaiåz7]<;, y]zo<;, r) (fgde) fåfänglighet 2 Petr. 2:

18 (se UTtépoyxcx;), föränderlighet, förgänglighet,

vansklighet Kom. 8: 20; äfven dårskap Eph. 4: 17.

pazaiåco; cudrjv (pdzaios) göra fåfäng o. s. v.;

pass. bedåras, bedragas Bom. 1: 21. *

pdzrjv, adv. (egentl. accus. af pdzrj fåfängt försök,

dårskap af pdip oöfverlagdt af pd.pnzco, epanov

gripa till, hafsa åstad) obetänksamt, förgäfves,

fruktlöst, fåfängt, tern e re, frustra Mt. 15: 9,

Mc. 7: 7.

Mazdcuoz, oo, b (i"PH£ af Jffc och FP = Guds

gåfva = NaftavarjX = Qeodcopos) Matthceus, för-

fattaren till det lista Evangelium, Alphaei son

(Mc. 2: 14); vore denne Alphseus densamme som

Jacob den yngres fader, så hade Matthseus varit

en nära anförvandt till JEsus; men detta är högst

osannolikt. Före sin kallelse till lärjunge hette

han Levi (se Aeui M 4) och var tullnär vid sjön

Tiberias; han utbytte då sitt namn emot Mat-

thceus, ss. vanligt var hos Judarne vid ngn märk-

värdigare epoch i deras lif (så också Petrus och

Paulus). Sitt Evangelium skref han enligt Papias'

vittnesbörd ursprungligen på hebreiska. Om hans

dödssätt äro meningarne delade; den mest utbred-

da traditionen berättar, att han predikat Evange-

lium i JEthiopien och der lidit martyrdöden.

Mazftdv, b indeel. (}HÖ gåfva) Matthan, Eleasars

son Mt. 1: 15 (bis).

Maz&dz, b indecl. (PlFlÖ skänk, gåfva af JCO) Mat-

that; fkmr Lc. 3: 24. 29.

MazMas, a, b (se Mazåcäcx;) Matthias, en af de

70 lärjungarne, som blef Apostel i Judas Isca-

rioths ställe Act. 1: 23. 26. lian skall i iEthio-

pien hafva förkunnat Evangelium och lidit martyr-

döden.

Mazza&d, b indecl. (se fgde) Mattatha, fkmr Lc.

3: 31. *

Mazzaftiaq, nu, b (se fgde) Mattathias, fkmr Lc.

3: 25. 26.

pdyatpa, ac, äfven rjz och dat. 7], i) (besl. med

följ.) stridsvapen, svärd (egentl. sabel, ty den var

krökt, då deremot £i<po<; var den raka värjan,

svärdet) Mt. 26: 47 al., OTtdaaoftat zi)v p. Mc.

14: 47, Act. 16: 27 draga svärdet, fopélv zrjv p.

Pom. 13: 4 bära svärdet (öfverhetspersoner buro

svärdet sjelfve ss. ett tecken till makt öfver lif

och död, och vid högtidliga tillfällen bars det

framför dem), ftdXXeiv zy)v p. el? zfyv flvjxyv Joh.
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18: 11 sticka svärdet i skidan, men ftdXXeiv zr)v p.

Mt. 10: 34 sända svärdet (symbol, om strid )( el-

pijvif]); trop. ss. r) p. zou nvenpazoq Eph. 6: 17

Andans svärd d. ä. det svärd som den H. Ande

framräcker = Guds ord (jfr Hebr. 4: 12); azöpa

pa%atpa<z Lc. 21: 24 se azbpa.

pdyrq, 7jc, i] strid, kamp, träta, tvist, stridighet e$a>-

§ev p. 2 Cor. 7: 5 utifrån stridigheter (med mot-

ståndare, som kunna hafva varit christna och icke

christna), 2 Tim. 2: 23, vopixat Tit. 3: 9 rörande

lagen, Jac. 4: 1.

pdyopai (fgde) strida, kämpa, vara i handgemäng

1. ordvexling Act. 7: 26, träta, tvista 2 Tim. 2:

24, Jac. 4: 2, npbz ziva Joh. 6: 52.

peyaX.aoyéco (péyac;, wjyéio skryta, brösta sig) vara

storskrytare, tala 1. handla öfvermodigt, storligen

brösta sig, göra stort väsende af sig Jac. 3: 5.
*

peyaXélos, a, ov (péyas) magnificus, stor, präk-

tig, herrlig, majestätisk; neutr. plur. storverk,

stora 1. herrliga ting, »dråpeligä verk» Lc. 1: 49,

Act. 2: 11.

peyaXecozYjz, 7]zo$, 7] (fgde) storhet, herrlighet, ma-

jestät Lc. 9: 43 al.

peyaXonpenr)<;, e'c (péyac;, npenco) egentl. storståt-

lig, som anstår stora män, praktfull, präktig, herr-

lig 2 Petr. 1: 17. *

peyaXövaj; w&i)aopo.i, uvdyv (p.éya<z) l:o) göra stor

Mt. 23: 5, Lc. 1: 58, förstora, pass. 2 Cor. 10: 15

blifva stor, förstoras, få sin verkningskrets utvid-

gad, vidare utsträcka sin verksamhet. -— 2:o) för-

herrliga, upphöja, lofva, prisa Lc. 1: 46 al., pass.

förherrligas Phil. 1: 20.

peydXcoz, adv. (af péyaz) storligen, högligen Phil.

4: 10.
*

peyaXcoauvrj, f] (följ.) storhet, höghet, majestät

Hebr. 1: 3 al.

péyas, dfo], a, compar. pec&ov, superi, péyiozoz,

m agn us, mycken, stor i alla förhållanden (hka

sammanhanget på hvarje ställe närmare utvisar),

ss. till gestalten — reslig, stor; till åldern —
gammal; till utsträckning — hög, lång, bred; till

omfånget — vid, vidsträckt; till vigten — tung,

vigtig, innehållsrik ss. 1 Tim. 3: 16; till mäng-

den — talrik, riklig; till värdet — ansenlig, dyr-

bar, utmärkt, framstående oc peydloi Mt. 5: 19

al. de store, mäktige; till styrkan — häftig, våld-

sam, stark o. s. v.; péya el 1 Cor. 9: 14 är det

för mycket om, od péya el 2 Cor. 11: 15 det är

icke stort, ingenting besynnerligt om 1. att.
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péysdos, soc, TO (Ionice piya$o<z af fgde) storhet

Eph. 1: 19.
*

pzyiOTavez, (ov, dat. dm (följ.) megistanes, mag-

nater, de store i en stat, höga 1. förnäma herrar

Mc. 6: 21 al.

fikyiaxoz, 7], ov, superi, (af péya<;) störst 2 Petr.

1: 4.
*

psäspprjvsuco (peTa, kpfirjVBUto) öfversätta 1. -flytta

från ett språk till ett annat, uttolka, uttyda Mt.

1: 23 al.

péärj, ys, i] (se pe&öa)) starkt, omåttligt drickande,

supande; deraf i N. T. rusighet, rus, drycken-

skap Le. 21: 34; plur. dryckesgillen Rom. 13: 13,

Gal. 5: 21.

pediGTrjpt och peHiaxd.vto 1 Cor. 13: 2, peuéoTTjaa;

fjL£T£azdi}-r)v (peTa, "or/)pi) l:o) omställa, förflytta

från ett ställe till ett annat, förflytta, försätta 1

Cor. 13: 2, Col. 1: 13; ombyta, förändra, öfver-

föra på en annan sida, förmå till en annan åsigt

neioas fi£Z£0T7]os Act. 19: 26 öfvertalat att ändra

åsigter. — 2;o) aflägsna Act. 13: 22 (säges om

Sauls död), »afsätta» tivus Lc. 16: 4 ifrån ngt.

f peftodsta, ac, r) (pe&odeöco gå efter, förfölja,

bruka list — af /isttoåoz eftergång 1. -forskning,

sätt att gå till väga, method) ränksmideri, arg-

listighet; ev navoupjia Ttpbq ttjv p. riyc n?Mvrj<;

Eph. 4: 14 genom arglistighet, som är verksam

till villfarelsens ränksmideri (villfarelsen är perso-

nificerad); plur. Eph. 6: 11 ränker.

peb^öptot:, ov (peTa, opoz gräns) varande 1. liggande

emellan gränserna, bildande gränsskillnad; plur.

xa p. gränsskillnaderna Mc. 7: 24.
*

peUuaxw; öaärjv (inchoat. af p.sd-uco) berusa med

vin, berusa; i N. T. blott med. och pass. berusa

sig, vara drucken 1. berusad Lc. 12: 45 al., dlvcp

Eph. 5: 18, éx tou dlvou Apoc. 17: 2.

péauons, rj, ov, äfven 2 ändelser (se följ.) drucken af

vin, berusad; sulst. drinkare 1 Cor. 5: 11, 6: 10.

psituco (péftu, to vin — vårt mjöd, i allraht hvarje

rusgifvande dryck) vara drucken, berusad, öfver-

lastad Mt. 24: 49 al. vanligen af vin, men äfven

trop. éx tou dlpjLTos Apoc. 17: 6.

f peiZÖT£poz, a, ov, en ny compar. af följ., större

3 Joh. 4.
*

pd^cov, ov, oregelbunden compar. till piyaq, större

Mt. 11: 11 al., Bom. 9: 12 major (natu), äldre.

péÅav, avos, t6 (egentl. neutr. af följ., scil. (fdppa-

xov färgstoft) svärta, bläck 2 Cor 3: 3 al.; för-

MsÅlTTj

varades i Ttuqtov 1. pt\avo8oytiov 1. -onyov bläck-

horn, och utgjorde icke ngn på chemisk väg vun-

nen svärta, utan ett enkelt flytande gjordt färg-

ämne, hvarföre det ock heter to p. Tpifiziv rifva

bläck (andra antaga, att det svarta bläcket bestått

af sot och gummi).

pålas, aiva, av svart Mt. 5: 36 )( Izuxös, Apoc.

6: 12, "iTCTtoz p. ibid. 5 se Htzttoz.

MeÄsäc, ä, 6 fullhet, öfverflöd) Meleas Lc.

3: 31. *

péÅec, imperson. (sällan person. p.é)xo vara föremål

för ngns omsorg, ligga om hjertat) p. pol téc 1.

ti 1. tivos 1. mpc tivos Mt. 22: 16 al. ugn 1.

ngt ligger mig om hjertat, utgör föremål för min

omsorg, jag har omsorg om, sörjer för, frågar

efter 1. bryr mig om ngu 1. ngt; pr) aoi pz/.éTOj

1 Cor. 7: 21 det göre dig intet bekymmer, göre

du dig icke samvete öfver, fråge du intet efter.

peXeTOM, Tjoa (fgde) sörja för, hafva omsorg om
Mc. 13: 11 (der likväl Tisch. har npopzpipvaTZ),

sorgfälligt bedrifva, sköta, öfv-a sig uti xt 1 Tim.

4: 15; förehafva ss. tankeämne, meditor, tänka

Act. 4: 25.

péÅi, itos, tö mel, honung Apoc. 10: 9. 10; p.

äypiov mel agreste Mt. 3: 4, Mc. 1: 6 vild-

honung, honung af vilda bin, hkn i Österlandet

flyter fram ur bergsskrefvorna; enligt andra, men

mindre sannolikt, en söt vätska som finnes på

bladen af vissa buskar och träd, och utgöres af

excrementerne hos vissa insekter som lefva derpå;

för öfrigt var och är honung en älsklingsspis hos

Osterländningarne.

pzÅiaaiov, oo, to, diminut. (af pzhooa bi) litet bi

Lc. 24: 42; man antager ock ett ad). pz)laaioq

af bi gjord, som likväl icke förekommer i profan-

grek., se xrjpiov. *

MeXiTY], 7]<z, v) Melite, nu Malta, den bekanta frukt-

bara ön i Medelhafvet emellan Sicilien och Afri-

canska kusten med goda hamnar; coloni från Car-

thago och, så länge denna stat exsisterade, hufvud-

sätet för dess manufacturväsende. Denna ö menas

Act. 28: 1, hkt synes af den kosa skeppet tog

derifrån. Andra förstå denned en liten ö, MzÅz-

nvrj vrjaoi; i det inre af Adriatiska halsviken vid

Illyriska kusten; till hvilket misstag man troligen

kommit derföre, att 'Adpiac förekommer 27: 27,

som likväl der bör tagas i sin vidsträcktaste be-

märkelse; se Wdpiaz. *
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péXXco, imperf. äfven y/isÅÅov, peXXyoto (besl. med

velie) vilja, ämna, tänka, hafva i sinnet, vara i

begrepp 1. hålla på att, skola, construeras i N. T.

ofta med prces. infin., någon gång med fut. och

aor. 1 infin. (i profangrek. deremot är fat. infin.

vanligast) Mt. 2: 13 saipissime, peXXijaoi med

infin. Mt. 24: 6 jag skall komma att, men 2 Petr.

1: 12 jag skall vara betänkt på att (|| oöx åpe-

X-qaco); äfven dröja zi péXXetz Act. 22: 16 hvad

tänker du på? hvarföre dröjer du? — partic. fu-

turus, den tillkommande Mt. 3: 7 al, kommande

ss. o p. scil. 'Addp Rom. 5: 14 den Adam som

komma skulle d. ä. Christus (jfr 1 Cor. 15: 45

b eoyazos Addp?), rå ft. Rom. 8: 38, 1 Cor. 3:

22 det tillkommande, ek ro p. Le. 13: 9, 1 Tim.

6: 19 i 1. för framtiden, framdeles, hädanefter.

péXoz, eoc, to lem a) i menniskokroppen i egentlig

mening Mt. 5: 29 al.; i ethisk mening, ss. vsxpouv

rå p. Col. 3: 5 döda sina lemmar (hand, fot, öga

o. s. v.), så vida dessa ss. säte och organer för

de syndiga lustarne skola genom andens kraft i

Christo förlora sin verksamhet (analog föreställ-

ning förekommer Mt. 5: 29. 30, 18: 8. 9 al);

för öfrigt anmärkes, att då härtill fogas itopvzia.v

o. s. v., så tänkas dessa laster ss. i lemmarne

inneboende ethiska beståndsdelar, och construc-

tionen är den bekanta oyvjpa xaif öXov xat pé-

po$ 1. pépfj (då det hela och delen 1. delarne stå

i samma casus); b) trop. i den christna kroppen

(församlingen), hvars hufvud är Christus Rom.

12: 5 al.

MsXyc, o indecl. 03^0 min konung) Melchi, fkmr

i slägtregistret Lc. 3: 24. 28.

MeXyiaedéx, o indecl. (p'iy~ ,| 3^/0 rättvisans 1. rätt-

färdighetens konung) Melchisedek, en prestkonung

(= på samma gång prest och konung) i Salem

(= Jerusalen), hkn, då Abraham vände tillbaka

från striden mot Kedor Laomer och dennes bunds-

förvandter, vederqvickte honom med mat och dryck

och utsade öfver honom välsignelsen; men Abra-

ham gaf honom tionde af bytet Genes. 14: 18

följ.; förekommer i den Messianska 110 Psalm,

ss. en förebild till Frälsaren, den rätte Öfverste-

presten, hkt än vidare utvecklas i Hebraeerbrefvet,

i synnerhet 7:de capitlet; zd$i$ M. se zd$t$ —
fkmr Hebr. 5: 6 al.

f pepfipdva, /]<;, v] (lat.) membrana, hud 1. hinna,

hvarmed lemmarne membra äro öfverdragna, i

M eländer, Gi-elc. Lex. t. K. T.
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allmänhet hud, skinn; hud beredd att skrifva på,

pergament, pergamentsrulle 2 Tim. 4: 13. *

péptpopat, ép.epipdprjv depon. med., tadla, förebrå,

förehålla, klandra (Mc. 7: 2) Rom. 9: 19, zivi

Hebr. 8: 8.

psp(/>lpotpoz, ov (fgde, pdipa del, lott, öde af psc-

popai dela) som klandrar sitt öde, är missnöjd

med sin lott, missbelåten, klandersjuk Jud. 16. *

pév, partikel (besl. med p'f]v) väl, visserligen o. s. v.;

innehåller en starkare 1. svagare motsats till dé,

antingen i verkligheten 1. föreställningen, och tje-

nar derjemte tillika med dé att särskilja 1. hålla

meningarne i sär, så att de ej rusa in i hvaran-

dra, med ett ord, att, om jag så får säga, contra-

distinguera satserna (se dé); öfversättes understun-

dom icke och saknar äfven dé efter sig, då likväl

en sats måste förstås inunder t. ex. Rom. 7: 12.

Med dé, utsatt 1. underförstådt, betyder det: väl

— men, lika så mycket — som, dels — dels, å

ena sidan — å andra sidan, fastän — likväl t. ex.

Rom. 8: 11, 1 Petr. 4: 6; b 1. ?;c pév — b 1. ?K

dé den ene — den andre, den förre — den sed-

nare, äfven «c pév — äXXos dé och o.XXm<; pév —
uXX-oc dé; 1 Cor. 12: 8—10 utmärka ?k pév —
erspos dé — ezepos dé hufvudafdelningarne af

N

zå Tivaupazixd. 1. yapiapaza.

psvouvys (pév, oöv, yé) ja 1. jo i sanning, immo
v er o, uttrycker en kraftig försäkran Lc. 11: 28,

Rom. 10: 18; äfven ironice ss. Rom. 9: 20.

pévzoi (pév, zoi) dock likväl, visserligen, alldeles

Joh. 4: 27 al.

pévco, psvd) (pspévrjxa blott plusqnamperf.), peps-

vijXSLV, spstva maneo a) loci: för- 1. qvarblifva,

stadna qvar Mt. 10: 11 al, (öfver natten) Lc.

24: 29, Act. 10: 15; vistas, uppehålla sig Lc.

8: 27 al, bo ss. Joh. 1: 39. 40 al. xa$' kauzöv

Act. 28: 16 för sig sjelf (skild från de andre fån-

garne), taga in hos ngn, gästa ss. Lq. 19: 5;

hvila ént zcva om den II. Ande i dufvogestalt

Joh. 1: 32. 33, trop. om Guds vrede Joh. 3: 36.

— b) temporis: förblifva (neml. i lifvet), fortlefva

Joh. 21: 22. 23 al, sk zbv alcbva Joh. 12: 34

al. — c) status: förblifva i samma ställning, fort-

fara, ega bestånd Mt. 11: 23 al, förblifva oska-

dad 1 Cor. 3: 14, stå fast Rom. 9: 11 — transit.

(liksom maneo) vänta zcvd Act. 20: 5. 23.

pepl&o; iadp;fjV; icrpac, iaihqv (p.spU) dela, för-, ut-,

tilldela zivi zi Rom 12: 3 al; pass. delas, sön-

26
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dras, vara oense, »tvedrägtig» xazd rivos 1. ém
riva emot ngn Mt. 12: 25. 26, Mc. 3: 24—26..

pspépcazat b Xpiazbz 1 Cor. 1: 13 är Chr de-

lad? är Chr. i tvedrägt med sig sjelf? (likt han

skulle vara, emedan äfven de öfriga partierna,

utom Christuspartiet, trodde på Honom — annars

kunde man ock tyda: »är Christus styckad?» så

att hvartdera partiet har ett stycke af Christus

för sig); hafva olika 1. delade intressen 1 Cor.

7: 34; med. re pszd zivo<; Lc. 12: 13 låta dela

1. skifta ngt med ngn.

pépepva, -f]<;,
fy

(fgde, qsi pepiQsiv rov voöv quia

curae distrahuut animum) cura, omsorg re-

vos 2 Cor. 11: 28 om ngt, zoö alwvoc Mt. 13:

22, Mc. 4: 19 veiidens (egentl. den förmessianska

tidens) omsorg (d. v. s. den som riktas blott på

jordiska angelägenheter, och lemnar intresset för

himmelriket ur sigte) = p. fiiojzixai Lc. 21: 34

lefnadsomsorger, äfven ensamt p. Lc. 8: 14; ängs-

lig omsorg, sorg, bekymmer 1 Petr. 5: 7 (denna

ängsliga omsorg liknar en börda, som förtröstan

till Gud aflyftar ifrån oss, i det den lemnar saken

åt Honom).

ptpip.vdxo, fyaco, fjoa (fgde) ombesörja, sörja a) hafva

omsorg om, draga försorg för zlv('k Mt. 6: 34,

vinnlägga sig om zc 1 Cor. 7: 32—34; b) hafva

sorg, bekymmer, vara bekymrad Mt. 6: 31 al,

zvÄ för ngt Mt. 6: 25 al, zt för ngt Phil. 4: 6,

äfven mpi 1. unép ztvos Mt. 6: 28 al., etc; zfyv

aoptov Mt. 6: 34 i afseende på 1. för morgon-

dagen.

pspk, tdos,
fy

(se pipoz) l-.o) del rivoc Act. 16: 12;

stycke, andel zivöq Col. 1: 12 i ngt, äfven ev zeve

Act. 8: 21; = verksamhetssätt, sysselsättning Lc.

10: 42. — 2:o) delaktighet, gemenskap pevd ztvot:

2 Cor. 6: 15 med ngn.

peptcrptiz, oo, o (pepiQco) delning, för-, utdelning

Hebr. 2: 4; söndring, åtskiljande, sönderdelande

Hebr. 4: 12 se duxvéopcu.

f pepiazrfi, oo, o (se fgde) delare, fördelare, skif-

tarc, skiljesman Lc. 12: 14.
*

p.zpoc;, e«c, to (petpopat blifva delaktig af, undfå

ss. sin del; äfven dela genom lott) l:o) del, an-

del, lott Mt. 24: 51 al., ev zeve Apoc. 20: 6,

21: 8; äfven = gren ss. Act. 19: 27 (scil. riyc

épyama<; af vår handtering =) näringsgren; pé-

pot; rc 1 Cor. 11: 18 till en viss del, i viss mån,

uno pépouz liom. 11: 25 al. till en del, delvis,

äfven éx p. 1 Cor. 13: 9, 10: 12, men 1 Cor.

l±éao<;

12: 27 efter sin del 1. andel (i Christi kropp),

xazd pipot; Hebr. 9: 5 del för del, hvar för sig,

särskildt. — 2:o) stycke, parti Act. 23: 6. 9; af-

seende, punkt év toutoj ~w p.épei 2 Cor. 3: 10 al.

i denna punkt, detta fall, év p. kopzfyz x. z. Å.

Col. 2: 16 i högtidspunkten 1. categorien — i af-

seende på högtiden o. s. v.; ordning, tur åvä p.

1 Cor. 14: 27 i sin tur 1. ordning. — 3:o) sida

Joh. 21: 6, trakt, nejd Mt. 2: 22 al.

pecrqpftpla, ac,
fy

(péooz, fypépa) meridies, mid-

dag a) ss. tid på dagen Act. 22: 6; b) ss. väder-

streck: middagssidan d. ä. söder, emedan solen

är der om middagen Act. 8: 26.

Meaiaq, oo, b
||
Meaaia^, hkt se.

peaizeöco, eoaa (följ.) vara medlare, för- 1. bemedla,

komma 1. träda emellan, hjelpa saken Hebr. 6: 17

ztve med ngt. *

fiéoivYjG, oo, b (péaoc) som är midt emellan, med-

lare, fridsstiftare, underhandlare med genit. emel-

lan 2:iie a) om Frälsaren: 1 Tim. 2: 5, som äf-

ven kallas N. T:s medlare Hebr. 8: 6 al. ; b) om
Moses: Gal. 3: 19. 20 o åk p. eaziv

(af de omkring 250 olika förklaringarne af denna

vers tillfredsställer mig ingen enda fullkomligt;

versen torde så böra tydas) »men medlaren d. ä.

en 1. hvarje medlare hörer icke till en enda (utan

till begreppet af medlare hörer, att han medlar

emellan 2:ne), men Gud är ena parten» (vid la-

gens utgifvande, Israeliterna den andra); alltså

kan (v. 21), då Gud varit med både vid löften

och lagens utgifvande, lagen icke vara emot löften

(ty Gud kan icke motsäga sig sjelf).

peaovöxztov, oo, zo (péaoi:, vo$) midnatt Lc. 11:

5 al; 2:dra nattvakten från 9—12 Mc. 13: 25

(se åXexzopo<pd)via).

Msaonozapia, ac,
fy

(följ. xozapoz) Mesopotamien,

som låg midt emellan floderna Euphrat och Tigris,

begränsadt i norr af berget Taurus och i nordvest

af berget Masius; hörde i G. T:s geographi till

Aram 1. Syrien och kallades C 1 !"] C~K\ de 2

flodernas Syrien — Act, 2: 9, 7: 2.

péooz, rj, ov me di us, midt, i inidten, mellerst l:o)

ss. adj. p. voxzo^ 1. fypépaz Mt. 25: 6, Act. 26:

13 midt på natten 1. dagen, péao^ Joh. 19: 18

midt uti 1. emellan, p. bpcov eerrrjxev Joh. 1: 26

han står midt ibland eder, p. éÅdxrjae Act. 1: 18

han remnade 1. sprack midt i tu, äfven sa^iaHr
t p.

Lc. 23: 45 remnade midt i tu, kanske ock p. zfy<;
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$a\d.G<rq<; Mt. 14: 24 midt på hafvet. — 2:o) ss.

subst. står neutr. a) med genit. ss. åvå p. zou

aizou Mt. 13: 25, twv bpuov Mc. 7: 31 niidt-

igenom gränserna, zou ååeÅ<pou auzou 1 Cor.

6: 5 midt emellan hans broder (så att han har

en broder på hvardera sidan), Sid. péaou ztvaiv

1. Ttvés Lc. 4: 30, 17: 11 midt igenom några 1.

ngt, éx p. zivojv Mt. 13: 49 al. ur någras midt

1. krets, ifrån några, év p. riyc d-aXdzzrj<: Mc. 6:

47 midt på hafvet, év p. auzcöv Mt. 18: 20 midt

ibland dera, xazå péaov riyc vuxzbt; Act. 27: 27

emot 1. vid midnatt, o. s. v.; b) absol. efc p. 1.

ro p. Mc. 3: 3 al. i midten, fram, ut, év p. 1.

sv tö) Mt. 18: 2 a£. i midten, inför (scil. ngn

1. några), éx p. alpsiv zi Col. 2: 14 e medio

tollere quid, rödja ur vägen 1. bortskaffa ngt,

éx p. ycvea&ac 2 Thess. 2: 7 skaffas ur vägen,

komma undan; c) adverbialiter ss. p. yevedx Phil.

2: 15 midt ibland slägte.

f peobxoiyov, ou, zo (fgde, zolyoz) mellanvägg,

skiljevägg 1. -mur; zb p. zou fpaypou Eph. 2. 14

skiljemuren som bestod i den bekanta stängseln

(neml. fiendskapen se v. 13).
*

peaoupdvrjpa, azoz, zo (peaoupavéco vara midt på

himlen af péaoq, oupavbz) det som är midt på

himlen, midhimmel Apoc. 8: 13 al.

peaoco (péoos) vara vid midten, half, halfgången

Joh. 7: 14.
*

Meamac, ou, b (rP^fc partic. pass. af HI^Ö smord,

Chald. nirp fPWÖ Jehovas smorde,

Konungen) Messias, b Xpiazbz, den smorde; så

kallades i G. T. den tillkommande verldens Fräl-

sare, emedan han skulle vara en efter Davids före-

bild smord konung, som skulle lägga alla sina fien-

der sig till en fotapall, se ock Xpiozos; fkmr i

N. T. Joh. 1: 42, 4: 25.

peazbz, bv (enligt de gamle af edto, éazbs med

föresatt p) egentl. mätt, deraf full, uppfylld zivos

med ngt proprie och translate Mt. 23: 28 al.

peazbco
;

copac (fgde) göra full, uppfylla; p. p. p.

ss. ' adj. full zivot; Act. 2: 13 af ngt. *

pezd, pratpos. (besl. med péaoc; och betyder ur-

sprungligen, att ngn 1. ngt är midt ibland andra)

l:o) med genit. med, tillsammans 1. tillika med,

jemte Mt. 1: 23, 2: 3 sa>pe, midtibland, ibland

Lc. 24: 5 al.; om ngt som följer med ett annat,

under ss. pezå åaxpucov tårar, duoypojv förföljel-

ser, ént&éoecos zcöv yeipcov handpåläggning o. s. v.
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— 2:o) med accus. efter, nästefter a) loci: bakom

Hebr. 9: 3; b) temporis: efter Mt. 1: 12 swpe,

p. zouzo 1. zauzo. Mc. 16: 12 al., p. fipayu 1.

p.ixpbv kort 1. litet derefter, p. oå nolu icke långt

derefter; pezå zb och infin. efter att hafva ss.

éyepfr/jvat, ÅaÅyjaat, Tiaftélv, npoeiprjxevm o. s. v.

pezafiaivco, ftvjaopat, ftéftyxa, éfiyv, imperat. pezd-

fta för pezdftrj&i Mt. 17: 20 {(Haivca stiga, gå)

gå öfver till ett annat ställe, förflytta sig Mt. 1. c.

ss. é$ olxias efe olxtav Lc. 10: 7, éx zou #a-

vdzou ££c zrjV Zwfjv Joh. 5: 24, 1 Joh. 3: 14,

ändra vistelseort, begifva sig 1. gå bort Mt. 8:

34 al. åno, éx, ei£.

pezafidÄÅoj (ftdÅ?xo) kasta om, omvända, ändra;

med. ändra sig (neml. sin mening 1. åsigt) Act.

28: 6.
*

pezdyto (d.yoS) egentl. medföra, föra från ett ställe

till ett annat, förflytta; styra, vrida, vända Jac.

3: 3. 4.

pezadiocopi, pezédcov (åcåcopc) gifva med sig, med-

dela zivi 1. zivc zi Lc. 3: 11 al.; b pezadidouc

Rom. 12: 8 allmose-utdelare (utgjorde en särskildt

klass af diaconi).

pezd.dems, ea»c, ^ (pezazidyjpi) omsättning 1. -ställ-

ning, förändring Hebr. 7: 12, förvandling 12: 27,

förflyttning 1. bortförande 11: 5.

pezaipco, vjpa (alpw) lyfta bort och sätta på ett

annat ställe, förflytta; inträns, scil. kauzbv 1. nboa

förflytta sig, begifva sig bort, bryta upp, gå bort

Mt. 13: 53, 19: 1.

pezaxaÅéco
;
éaopai, eadprjv (xaÅéco) kalla åt annat

håll; med. låta kalla till sig, efterkalla 1. -skicka,

låta hämta = pezanépnaj, ar c ess o Act. 7: 14 al.

[xszaxcvéa) (xevsco) omsätta, omflytta, rubba; pass.

rubbas Col. 1: 23. *

pezaÅapftdvco, élaflov (Åapfldva)) taga 1. få med,

taga 1. få del i, vara delaktig af 1. få tivos 2 Tim.

2: 6 al., zt Act. 24: 25; taga till sig zpo<pyj<;

Act. 2: 46, 27: 33 föda.

pezdlrjipis, Tisch. — £ft>C,
r
Q (fgde) deltagande

1. -fående 1 Tim. 4: 3.
*

pezo.ÅÅdaaoj, rjÅÅa^a (ålldaaco) förändra, utbyta

Ti ev ttvt 1. e?c zc ngt mot ngt Rom. 1: 25. 26.

pezo.pAXopai, Tjdqaopac, -/jdrjv depon. pass. (peza-

péÅei det ångrar af pezd, péÅst) ångra, ångra sig,

gripas af ånger Mt. 21: 29, 27: 3, ou p. x. z. Å.

2 Cor. 7: 8. 9 »så ångrar jag det icke; om jag

också (förut) kände ånger (och det icke utan

grund) — ty jag ser att detta bref ehuru blott
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till en tid hav bedröfvat edev — sä gläder jag

mig nu» o. s. v.; komma pä bättre tankar Mt.

21: 32, ändra tankar 1. åsigt Hebr. 7: 21.

pzzapnptfooj; (ödrjv {p.op<poco) omforma 1. -gestalta,

ombilda, omskapa, förvandla; med. ombilda sig (i

andlig mening) Rom. 12: 2; pass. ombildas, för-

vandlas Mt. 17: 2, Mc. 9: 2, zvjv a&xrjv slxova

2 Cor. 3: 18 till samma bild (som vi neml. se i

spegeln d. ä. Christi herrlighet) se vidare elxd>v.

pzzavozco, fjoco, -qaa (vozuS) egentl. tänka efter 1.

efteråt )( 7rpovozco, alltså qsi resipisco; komma
till eftertänka, besinning, ändra sinne, åsigt om
ngt, ändra sig, bättra sig (hvarmed alltid följer

ånger och sorg öfver det förra syndatillståndet),

omvända sig i synnerhet från Juden- 1. heden-

domen till christendomen, från verlden till Gud

(hvarmed följer ett förändradt tänkesätt, lefverne)

Mt. 3: 2 scepe, ana 1. ex zivoc; Act. 8: 22 al.

;

anm. vid éni zivi 2 Cor. 12: 21 hör em till nev-

&qato och icke till pzzavo-qad.vzu>v, se nzvttzco.

pezdvoia, ac, T) (fgde, likt se) sinnesförändring, än-

dring af mening, sinne 1. beslut (efter sedermera

vunnen bättre insigt), omvändelse från verlden till

Gud, bättring, bot och bättring Mt. 3: 8. 11 al.,

p. zonov ouy zupzv Hebr. 12: 17 somliga tyda:

»han fann icke rum för bättring» (denna tydning-

står i öfverensstämmelse med Hebr. 6: 4— 6, ltom,

9: 13, Mt. 27: 4. 5, äfvensom exemplen af Cain

och Judas), andra åter i mera öfverensstämmelse

med det åberopade stället Genes. 27: 33—41

;

»han fann icke rum för sinnesändring neml. hos

fadren Isac». I båda fallen finna vi en varning

att icke försumma Guds nåd, när den erbjudes;

ty annars kan det blifva för sent jfr Lc. 14: 24;

med förstfödslorätten menas här de christnas barna-

skap 1. det himmelska arfvet och med rätten —
grynvällingen — de jordiska håfyörna.

pzza$u, adv. (pezd, $öv = a'jv~) emellan a) med

genit. Mt. 23: 35 al., åXkqXcov Rom. 2: 15 sins-

emellan; b) deremellan, i midten, emellertid, <> p.

den mellanliggande, emellertid infallande ss. zv zcu

p. scil. ypww Joh. 4: 31 under mellantiden, emel-

lertid; c) (hos sednare författare) dercfter; alltså

b p. Act. 13: 42 den följande, nästa.

pzzo.nzp.nco; znzp^dpTjV
;
znzpipttrjv {népnio) skicka

ngn efter ngt, af- 1. bortskicka; i N. T. med. skicka

efter ngn till sig, låta hämta, ar c ess o Act. 10:

5 al., och pass. 10: 29.

/leroixEaia

pzzaerzpécpco, zazpz^a-, (npacpijcfopai, zazpdyrp

(azpzwco) vända om, npp och ned på, bort, åt

ngt håll, förvända Gal. 1: 7, förändra, förvandla;

pass. el'<z ri Act. 2: 20, Jac. 4: 9 förvandlas i ngt,

vända 1. förändra sig till ngt. '

pzzo.ayTrfw.ziZa), caco, taa {ayqpaziZco gestalta, bilda

af oyjjpo) omdana, ombilda, förändra, förvandla

Phil. 3: 21, öfverflytta ti zk zcva 1 Cor. 4: 6 =
exempelvis framställa ngt med afseende på ngn (så

att det egentl. gäller andra och tjenar till deras

undervisning — dc' upäc); ined. 1. pass. förvandla,

förskapa sig 2 Cor. 17: 13—15.

pzzazidrjpi, éfhjxa; exéftrjv (zcdypc) egentl. sätta

emellan; vanligen omsätta 1. -ställa, försätta, för-

flytta, förändra, förvandla ydpiv etc åozAyziav

Jud. 4 nåden i liderlighet, liderligt sjelfsvåld d. ä.

göra af nåden (som Gud gifvit dem) ngt annat,

neml. sjelfsvåld; med. ändra sig 1. sin mening,

återtaga, afvända sig, affaMa ånö zivos etc zi Gal.

1: 6 ifrån ngn till ngt; pass. förflyttas Act. 7: 16,

zoo prj Idélv Hebr. 11: 5 afvändas (förskonas),

bortföras ifrån att se {pr] tillägges efter ett redan

i sig negativt verb).

pzzznziza, adv. (znztza) efteråt, derefter, sedermera

Hebr. 12: 17.
*

pzzéyco, éoyrjxa, zayov (zyco) hafva med 1. del af

ngt, deltaga uti, få del af ztvo? 1 Cor. 9: 10 al.

ngt, zxzpaq (potfqz Hebr. 7: 15 höra till en .an-

nan stam 1. slägt; äfven zx xivoz 1 Cor. 10: 17,

och absol. v. 30 (neml. i mat och dryck).

pzxzcopiZco (pzzzcopoz, ov i vädret, höjden, luften

af pzzd och zcöpa = aldipa, rj sväfvande i luf-

ten af åzipco = aipco) lyfta i vädret, upplyfta,

hålla sväfvande; transl. försätta i spänning 1. vän-

tan; pass. hållas i spänning, vara orolig, men

äfven stiga i vädret, upplyfta 1. förhäfva sig Lc.

12: 29. *

pzzncxzata, «c, {pzzotxéco ändra bostad, flytta

bort af pzzd. nlxzco) ombyte af bostad, bortflytt-

ning, utvandring, bortförande, p. //ö^/wköc Mt.

1: 11. 12. 17 Babyloniska fångenskapen, egentl.

omflyttning 1. bortförande till Babylonien (den all-

männa Babyloniska fångenskapen började år 588

f. Chr., då Nebucadnezars fältherre Nebusaradan

med stormande hand intog Jerusalem, och räckte

till Cyri l:sta regeringsår 536 före Chr., alltså

egentl. blott 52 år; men de 70 åren uppkommo

troligen deraf, att ett particlt bortförande sked-

de 60G).
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pezotxi^o, wxioa. (olxcC<o bygga, grunda af olxos)

ändra bostad, förflytta (i, synnerhet om nybyggare)

riva ek zc Act. 7: 4. 43.

pezoyq, iyc, 'q (se följ.) deltagande, delaktighet, ge-

menskap, rfc p. dixaioauvTj xai åvopia 2 Cor.

6: 14 livad gemenskap hafva rättfärdighet och

orättfärdighet? livad hafva de gemensamt? —
anm. Grammatici kalla participiurn pezoyq, och

som Grekerne mycket begagna participier, kalla-

des de (pdopézoyoi. *

pézoyos, ov (pezéyco) som har med 1. del uti, del-

tagande, delaktig zivoz Hebr. 3: 1. 14, nveupazos

a.yiou Hebr. 6: 4 (af den H. Andes kraft till hel-

gelse), nacoetas 12: 8 uti aga; ss. subst. med- 1.

stallbroder, kamrat Lc. 5: 7, Hebr. 1: 9.

pezpéto, Tjoa; TjDqaopac (pézpou) mäta (om torra

och våta varor), xaÅäpaj Apoc. 11: 1. 2, 21:

15—17 med mätstaf (se xalapoq), ut-, af-, till-

mäta ev zwi Mt. 7: 2 al. med ngt; uppskatta

saurobc; ev éauzolc 2 Cor. 10: 12 mäta 1. upp-

skatta sig sjelfva efter sig sjelfva (»ty vi driste

icke att räkna oss till 1. jemföra oss med vissa

ibland dem som berömma sig sjelfva; utan de, i

det de mäta sig efter sig sjelfva och jemföra sig

med sig sjelfva, äro oförståndige, vi deremot skola

icke berömma oss utan tal och mått, utan o. s. v.»).

pezp-qz7]<;, ou, å (fgde) egentl. mätare, sedan mått,

.

det högsta för våta varor, metretes == 12 /»£<T

och 144 xozulo.t, var = fidzoc (likt se) = | af

péåcpvog (det största mått för torra varor = ^

Svensk tunna) = 72 flaskor = en ankare, 15

Sv. kannor; Joh. 2: 6.
*

pezptoiraöéco (se följ., nd.&oq) hålla måtta i lidelser,

måttligt 1. någorlunda hafva medlidande med, öfver-

se zivi med ngn Hebr. 5: 2; anm. genom detta

ovanliga ord torde betecknas en olikhet med Fräl-

sarens aupTcaftéiv i 4: 15, emedan man annars

icke kan inse orsaken, hvarföre icke samma ord

här begagnas. *

pezpiux;, adv. (af pézpioq måttlig, medelmåttig af

följ.) måttligt, medelmåttigt; oå p. icke medel-

måttigt 1. litet — högligen Act. 20: 12. *

pézpov, ou, zo 1:6) mått, måttstock, mätningskärl

Mt. 7: 2 al., xai upei<z nhjpcbaaze upxov

Mt. 23: 32 fyllen äfven J edra fäders mått (fyl-

leri äfven J det mått, med hvars fyllande edra

fäder voro sysselsatta — detta syndamåttets fyl-

lande skedde genom JEsu och Hans sändebuds

dödande), oåx ex p. — oå pezpcaxz Joh. 3: 34
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icke efter mått 1. medelmåttigt d. ä. omätligt, i

hela fullheten (giftandet är omätligt, men emot-

tagandet beror på hvars och ens receptivité och

är derföre begränsadt hos alla andra än Frälsaren,

hos hkn denna receptivité är fullkomlig; hvarföre

ock ingen annan, ss. Han, zå pqpaza zou Qeou

\a\e~i; enligt andra : icke efter mått — Gud är

icke beroende af 1. bunden vid mått, utan Han

gifver den ena mer, den andra mindre o. s. v.). —
2:o) mått, ss. det af- 1. tillmätta, grad p. TZtazecos

Rom. 12: 3 trons mått (större 1. mindre grad af

tro på Christum), p. riye dwpeäz zou Xou Eph.

4: 7 måttet af Christi gåfva (allt eftersom Chr.

tilldelat den ene ett större, den andre ett mindre

mitt af sin gåfva), p. zqz -qÅcxcat: Xou

Eph. 4: 13 måttet hvilket man uppnår med in-

trädet i den ålder, då man undfår Christi fullhet,

p. zou xavåvo^ 2 Cor. 10: 13 (se xavcuv).

pézajTiou, ou, zö (pezd, coip) panna Apoc. 7: 3 al.

péypc 1. (samstämmigt med pyjxoq, paxpås) ur-

sprungligen under 1. under det att (duration) fkmr

ej i N. T., utan dels a) ss. prapos. med genit. i

betydelsen: tills (om rum och tid), intill, ända till

Mt. 13: 30 al., dels b) ss. conjunction till dess att,

så länge till dess med conjunct. Eph. 4: 13.

pij, partic. negat., ne, icke, att icke, på det att

icke — nekar vilkorligt, medelbart, subjectivt,

sjelfva tanken 1. satsen (oå deremot ovilkorligt,

objectivt, ordet framför likt det står — se oå);

nyttjas dels l:o) ss. osjelfständig partikel d. v. s.

efter andra ord ss. el, édv, eqe, ottcoc;, ha, o>c,

&aze, <k, (Jgzcs, oao<;, äfven efter ett nekande

verb framför infinit. (utan att i svenskan öfver-

sättas) ss. xazéyco zou p'q Lc. 4: 42, xojXuco Act.

10: 47, pezazcäypt Hebr. 11: 5 o. s. v.; efter oå,

då det förstärker negationen : alldeles icke, på intet

sätt och vis, och står vanligen med aor. conjunct.

ss. Mt. 5: 18 al., men äfven stundom med fut.

indicat. ss. Mt. 16: 22 al. (i synnerhet i nyare

editioner) — dels 2:o) ss. sjelfständig : a) ss. con-

junction: att icke, på det att icke — oftast med

conjunctivus vanligen aor. ss. Mt. 24: 7 al.; men

äfven med fut. indicat. t. ex. Mc. 14: 2, Gol. 2: 8,

och med prces. indicat. Lc. 11: 35 (indicat. inne-

bär en förmodan, att det befarade verkligen eger

rum) se vidare p-qnoze-, efter verba timendi bety-

der p.7] att ss. Act. 23: 10 al. — b) vid förma-

ningar 1. förbud: icke — står med pro2S. imperat.

ss. Mt. 6: 16 al. 1. aor. conjunct. Mt. 6: 13 al. —
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c) vid vederläggning: pr] yévoao Lc. 20: 16 al.

bort det! långt devifrån! — d) vid frågor: med

indieat. ss. Mt. 7: 9 al. (fordrar nekande svar —
i Svenskan börjas frågan med icke); står i före-

ning med ou, som hör till verbet, ss. pr] odx

rjxouoav Eom. 10: 18 icke hafva de saknat till-

fälle att höra (neml. predikan)? pr] '/apa/]X oux

éyvco Rom. 10: 19 icke har Israel saknat känne-

dom derom? pr] odx e%ofiev e^ouaiav 1 Cor. 9: 4

icke sakna vi makt 1. rättighet? pr] oux zyexe

olxiaz 1 Cor. 11: 22 icke saknen J hus? o. s. v.

— Anm. Det anacoluthiska stället Eom. 3: 8 xac

(ti) pr) x. t.. X. torde böra öfversättas på följande

sätt: »och hvarföre skulle vi icke (göra det onda)

ss. vi smädas och ss. några säga att vi säga:

låtom oss göra det onda o. s. v.».

pr]ye, part. (fgde, yé) fkmr i phrasen el 8e pr)ye

sin minus, men om icke, i annor händelse

Mt. 6: 1 al.; äfven efter en negativ sats ss. Mt.

9: 17 al.

prjoapcos, adv. (af p:qoapöz icke ngn, p.r] åpöz)

på intet sätt, ingalunda Act. 10: 14, 11: 8.

fiqSé, conjunction (pr], 8é) egentl. men icke, deraf

l:o)~ ne quidem, icke en gång Mc. 2: 2 al.;

2:o) och 1. också 1. till och med icke, icke eller

(i synnerhet efter en föregående negation) Mt. 6:

25 scepe; anm. det dubbla prjdé Mc. 8: 26 sak-

nas i nyare editioner, men skulle betyda: hvar-

ken — ej heller.

prjdek, oepta, dév (fgde, eFc) icke en gång en enda,

ingen, icke ngn (skiljer sig uti betydelsen från

oådsfc, som pi] från ou, se pr)) Mt. 8: 4 scepe;

nyttjas ofta vid förbud ss. opa, pr]dev\ elnrjz Mt.

1. c. se till att du icke säger det för ngn enda,

al.; prjåeiz Qrjzeizto, ålXu. 1 Cor. 10: 24 ingen

söke, utan (hvar och en — är ^eoypa). prjdev

eivai Gal. 6: 3 vara af intet värde, ingen bety-

denhet, ett intet; neutr. stundom adverbialiter

:

intet, i intet afseende ss. Mc. 5: 26 al. — anm.

efter en föregående negation i samma sats för-

lorar detta ord, äfvensom andra med pr] samman-

satta ord enligt Grekiska språkets art sin egen

nekande kraft.

p-qotTZOTe, adv. (prjåé, Tzozé) icke en gång nånsin,

aldrig 2 Tim. 3: 7.
*

prjåsTico, adv. (prjåé, ttco) icke en gång ämiu, ännu

icke Hebr. 11: 7.
*

Mrjåoz, ou, o Mecler, invånare i Medlen, ett vid-

sträckt landskap i Asien, som gränsade i N. till

/irj-ux;

Caspiska hafvet, i O. till Hyrcanien, Parthien och

Susiana, i S. till -Persien och i Y. till Assyrien

och Stor-Armenien Act. 2: 9.
*

prjxérc, adv. (pr), oux, ert — andra anse x besyn-

nerligt nog för eyeXxooTixöv, det hade väl då

varit mera analogt att sätta ett d för att undvika

hiatus) icke vidare, icke mer Mt. 21: 19 al.

prjxoc;, £oc, to (paxpos) längd Apoc. 21: 16; me-

taphor. Eph. 3: 18 (se ttXutoz).

p-f]xwa> (fgde) göra lång, förlänga, uttänja, draga ut;

med. draga sig i längden, förlänga sig, blifva lång

1. stor, skjuta 1. växa upp, tillväxa Mc. 4: 27. *

pr]Xcozr), iyc, 'Q (prjX.ov får) fårskinn Hebr. 11: 37.
*

pr]V, partikel (förstärkt pév) uttrycker en starkare

bejakuing, vero, dock, ja, verkligen, sannerligen;

förenadt med r), se t).

pr]v, prjvik, o mensis, månad Lc. 1: 24 al., pr)ve<;

Gal. 4: 10 heliga månader (icke nymånader, ty

dessa högtidsdagar inbegripas under det föregå-

ende rjpépat); sådana voro i synnerhet den 7:de,

men äfven den 4:de, 5:te och 10:de voro utmärkta

genom särskilda fastor — i profangrek. äfven

måne (emedan den hos de gamla bestämde må-

nadens längd).

prjvuco, uaa; udrjv (sannolikt besl. med moneo)

an- 1. uppgifva, tillkännagifva Lc. 10: 37 cd.;

prjvuäeiarji; éntftouX.rjz — eaea&m Act.

23: 30 (en personel sats för imperson. =) prj-

vu&évroz emflouXyv x. r. X. »då 1. sedan det blif-

vit uppgifvet för mig, att ett försåt komme att

läggas».

pr)noze, partikel (pr), Tiozé) ne umquam, n um-

quam, alltså l:o) adv. icke nånsin, aldrig Hebr.

9: 17. — 2:o) conjunction på det att icke någon-

sin 1. tilläfventyrs, vanligen med aor. conjunctivus

Mt. 4: 6 al., men äfven med fut. indieat. Mc.

14: 2; p. ou pr] åpxéar] Mt. 25: 9 scil. (poftou-

peBa vi frukta, att den tilläfventyrs icke räcker

till den skall icke räcka till; vid direct fråga

med indieat. Joh. 7: 26 icke hafva Synedristerne

tilläfventyrs insett o. s. v.; vid indirect om icke

tilläfventyrs Lc. 3: 15, 2 Tim. 2: 25. — Anm.

Tisch. har ordet öfverallt åtskildt pr) zoze.

pqTZio, partikel (pr), ttco) ännu icke Eom. 9: 11,

Hebr. 9: 8.

p-qncos, partikel (pr], ttcoc) 1:o) att icke eller på

det att icke på ngt sätt 1. tilläfventyrs, vanligen

med conjunctivus 1 Cor. 8: 9 al., efter verba ti-

mendi att tilläfventyrs ss. Act. 27: 29 al.; med



indicat. ss. Eom. 11: 21, Gal. 4: 11 (innebär en

förmodan, att det befarade verkligen eger rum).

— 2:o) om 1. huruvida icke tilläfventyrs 1. må-

hända, med indicat. ss. Gal. 2: 2 (för att se) om
jag icke tilläfventyrs lopp (arbetade) eller lupit

(arbetat) fåfängt, äfven 1 Thess. 3: 5. — Anm.

Tisch. skiljer öfverallt prj ncix;.

prjpot;, ou, b lår, länd, höft Apoc. 19: 16.
*

pqzs, conj. negat. (py], zé) och icke, hvarken, ej

heller; kan icke gerna stå ensamt, om icke fram-

för ett följande zé och betyder då »både 1. dels

icke» = neque — et; i N. T. fkmr det van-

ligen upprepadt 2 1. flera gånger, och betyder då

på första stället »hvarken» och på det andra lv de

andra »ej heller» t. ex. Mt. 5: 34—36 al, Mc.

3: 20 bör läsas pyåé st. p-qzs.

pijzqp, épo<; 1. zp(K (syncope) mäter, moder dels

i egentlig mening Mt. 1: 18 al, dels i oegentlig

Joh. 19: 27, Eom. 16: 13 al.

pyjziys (följ., yé) nedum {pro ne dicam), att jag

icke må säga, långt 1. mycket mer 1 Cor. 6: 3.
*

prjzts, ze, pron. interrog. (p'q, r/c) egentl. icke har

ngn 1. ngt = månne ngn? Joh. 4: 33, 7: 48

(Tisch. skiljer mascid. pq zi$); neutrum = num-
quid? månne väl? Mt. 7: 16 al.

pqzpa, «c, q (pqzrjp) matrix, lifmoder, moderlif

Lc. 2: 23, Rom. 4: 19.

p-qzpahnas 1. -Ådiaz, ou, b (p/qzqp, åÅoidoj poet.

st. åÅodto) som slår sin moder, modermördare

1 Tim. 1: 9.
*

p-qzpa.l(pas, ou, b
|]
fgde.

p-qzp/moÅts, sax;, (p~qzqp, nöhs) moderstad, huf-

vudstad; finnes i underskriften till 1 Tim. *

pia, femin. till si;, hk t se.

pcabco; aapai (äfven -appat Tit. 1: 15 Tisch.),

dvdfjv färga, derefter befläcka, orena, besmitta så

väl i egentlig mening Jud. 8, som i oegentlig (levi-

tisk 1. moralisk besmittelse) Joh. 18: 28 al.

ptaapa, azo;, zo (fgde) egentl. det besmittade, be-

smittelse, befläckelse 2 Petr. 2: 20. *

f piaapå;, ou, b (se fgde) befläckelse, orenlighet,

émä-upia piaapou 2 Petr. 2: 10 begär efter oren,

befläckande njutning. *

piypa, azo;, zo (följ.) egentl. det blandade, bland-

ning Joh. 19: 39.
*

piyvupi 1. -6<o, sp.t$a; péptypai = piayco misceo,

blanda zcvc 1. sv zivi Apoc. 8: 7, 15: 2 med ngt,

äfven pezd zivo; Mt. 27: 34, Lc. 13: 1 zb atpd
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ztvcov pezå zcbv ftuouov auzwv st. pszå zou dt-

pazo; zcov ftua. blanda ugns blod med deras offer-

djurs d. ä. döda dem tillika med deras offerdjur.

pixpo;, d, ou, compar. p.cxpozspo;, liten, ringa o.

s. v. )( péya;, i hvarjehanda förhållanden (hka

sammanhanget närmare utvisar) ss. till storlek,

mängd, rymd, antal, tid = kort, ålder = ung,

anseende (så hette Eabbinska lärjungarne 1 3t2j?

små )( läraren, som hette stor, Eabbi — så

kallas också Frälsarens lärjungar Mt. 10: 42 al.);

pezå ptxpov Mt. 26, 73, Mc. 14: 70 litet 1. kort

derefter; neutrum äfven ss. adverb, a) loci: ngt

litet, ett litet stycke Mt. 26: 39, Mc. 14: 35;

b) temporis: ngt litet, en kort 1. liten tid 1. stund

Joh. 13: 33 al., p. daov baov Hebr. 10: 37 se 8ao;.

MiXqzo;, ou, q Miletus, stad i Mindre Asien vid

mynningen af floden Maeander, icke långt ifrån

Ephesus. Det var Ioniens uråldriga hufvudstad,

med 4 hamnar, moder för många dotterstäder 1.

colonier (man räknar ända till 80, bland hvilka

Cyzicus vid Propontis, anlagdt 751 f. Chr., var

äldst, alla, utom Naukratis i ^Egypten, belägna

vid stränderna af Pontus Euxinus och Propontis),

äfvensom för ett stort antal utmärkta män (Thales,

Anaximander m. fl.), heter nu Melasso; fkmr Act.

20: 15. 17, 2 Tim. 4: 20.

pifaov, ou, zo mille scil. passus, milliarium,

1000 steg = 1 Grek. (1. Eom.) mil = 8 sta-

dier = T
2
5 Svensk mil, Mt. 5: 41. *

pipéopcu (pipd), ou;,
f
q simia, apa) efterapa, -här-

ma, -göra, -följa, likna zivd och zc 2 Thess. 3:

7. 9 al.

pip-qzq;, ou, b (fgde) efterapare, efterföljare 1 Cor.

4: 16 al., 1. c. så att J bortläggen eder stolthet

och sjelfviskhet, och ådagaläggen ödmjukhet och

sjelfförsakelse se v.v. 6—13.

pcpvqaxco; pspvqpac, spvqofrqv (st. pvdco) påminna,

erinra; i N. T. blott med. och pass. erinra sig,

draga sig till minnes, komma ihåg, hvarvid pspvq-

pai — memini har prsesensbetydelse, Mt. 5: 23

al., zcvb; Mt. 26: 75 al. ngt, zcvö; zcvc Lc. 1:

54. 55 erinra sig ngt för ngns räkning 1. till

ugns bästa; i rent passiv betydelse sp.vqa&qaav

Act. 10: 31 = åvsftqoav si; pvqpöauvov, äfven

spvqa&q Apoc. 16: 19 blef betänkt, hågkommen.

pcasco, rjaco, iqxa, ~qaa-, rjpat, R^IV hata, försmå,

afsky, förakta, tillbakasätta rcvd och zc Mt. 5:

43. 44 al.
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f pioftaizodoaia, ox, r) (/Måttos, d~ooidcop.i) lönut-

lemning 1. -betalning, vedergällning, vare sig ss. be-

löning Hebr. 10: 35, 11: 26, 1. ss. straff Hebr. 2: 2.

f uioda-odÖTTj-, nu, o (se fgde) lö?ndlemnare, be-

lönare, vedergällare Hebr. 11: 6.
*

pladioc;, a, ov 1. 2 änd. (följ.) lönt, besoldad, legdj

ss. subst. dagsverkare, legohjon Lc. 25: 17. 19.

[iio&ås, ou, b sold, lön, vedergällning (belöning 1.

straff) Mt. 5: 12 al, u. doixcas 2 Petr. 2: 13. 15

lön för sin orättfärdighet; Jac. 5: 4 säges arbe-

tarnes förhållna lön ropa (liksom Abels blod Ge-

nes. 4: 10).

pioböio; coadprjv (fgde) bortlega, uthyra o. s. v.;

1 N. T. med. lega sig, lega Mt. 20: 1: 7.

pcaäcopa, ozo$, to (fgde) egentl. det hyrda; hyrd

boning 1. lokal Act. 28: 30. *

piattcoziK, r), öv, adj. vble (af piattöcS) legd, hyrd,

besoldad; i N. T. subst. dagsverkare, arbetskarl,

legodräng Mc. 1: 20, Joh. 10: 12. 13.

MtzuÅfjvy, 5yc, 't] Mitylene, sjö- och hufvudstad på

östra kusten af ön Lesbos med 2 hamnar, ut-

märkt genom storhet, prakt, rikedom och veten-

skapliga inrättningar, en urbs libera, i forntiden

berömd genom Alcarns, Sappho, Pittacns; heter

nu Castro; fkmr Act. 20: 14.
*

Miyo.rjÄ, 6 indecl. (^ND^ hvem är ss. Gud?) Mi-

chaél, en af erke-englarne (se dpydyysÅoz); han

ansågs för Israelitiska folkets förnämsta skydds-

eugel; den Jud. 9 förekommande berättelsen hade

troligen fortplantats per traditionem, ty den åter-

finnes ingenstädes i G. T.; ordet fkmr äfven

Apoc. 12: 7.

fxvä, [j.vu<:, i] (orientaliskt ord) mina egentl. en viss

vigt, ett imaginärt mynt = ^ af en zd.Xavzov,

25 zezpdopaypa 1. azaz^ps^, 100 dpaypar, un-

gefär = 60 Rdr Rmt; fkmr Lc. 19: 13 följ.

pvdco, stam till pipvrjoxio, hkt se.

Mvdaojv, (ovoz, 6 Mnason, en gammal lärjunge från

Cypern, hos hvilken Paulus bodde i Jerusalem,

då han sista gången kom dit Act. 21: 16 (se

d.yto in fine).
*

uvsca, ac, 7) (pvdco, pcpvrjoxw) påminnelse, erinran

Rom. 1: 9 al., pv. Tioisiattat ztvoz 1. c. al. göra 1.

skaffa sig påminnelse om ngn, påminna 1. erinra sig

ngn, pv. iysiv ztvöz 1. ?rspc zcvoz 1 Tliess. 3: 6,

2 Tim. 1: 3 hafva ngn i ätanka, tänka på ngn.

pv9jp.a, azo<z, zö (pipvrjaxco) minnes- 1. gxoSvård,

grift Mc. 5: 3. 5 al.; Hebraeernas grafvar bcstodo

vanligen af hålor 1. grottor (mestadels i skuggrika

trakter), antingen naturliga, hvaraf det i Pairestina

gifves en mängd, 1. konstgjorda, för ändamålet ut-

grafna 1. uthuggna i klippor; de tillstängdes med

dörrar 1. stora stenar för att fredas för rofdjuren,

i synnerhet de roflystna schakalerna. I månaden

Adar (Mars) hvitmenades de utvändigt för att

varna de förbigående för vidröriug.

pvrjpélov, nu, ro (af och = fgde) åminnelsetecken,

minnesmärke 1. -vård, i N. T. grafvård, monu-

ment, grift Mt. 8: 28 al.

pvrjprj, r
t
<;, h (p.ipv/]axco, fiéftvrjfiat) minne, håg-

komst, pv. Tzoieladai zivoz 2 Petr. 1: 15 =
pvstav tt. z. se pvsca. *

p.vrjpoveuco, euaa (pvfjpcov minnesgod af fufivijoxto)

—- atu.vhax.opai vara minnesgod, komma ihåg, er-

inra sig ziv('k, zc 1. ztvd äfven dzc Mt. 16: 9 al.

;

tänka på zivöz in bonam partem Gal. 2: 10, Col.

4: 18, zi in malam partem Apoc. 18: 5; tänka

på, mena Zivös Hebr. 11: 15; erinra, tala om

nspl zivos Hebr. 11: 22.

pvrjpöauvov, ou, zo (egentl. neutr. af adj. pvypo-

auvoz, som bevarar minnet af 1. återkallar i min-

net, af pvqpojv minnesgod) = pvrjpelov minnes-

tecken, föremål för hågkomst, åminnelse, åtanka

zvjik af ngn Mt. 26: 13, äfven blott etc pv. Act.

10: 4 i åtanka.

pvYjazeuco; eupat, eutfyv (pvrjozr^o friare 1. [ivq&cés

till hkn det blifvit friadt, förlofvad, förmäld, adj,

vble af pvdopac fria) vara en friare, fria; pass.

'om en qvinna: vara tillfriad, förlofvad, förlofva

sig åvdpc Mt. 1: 18 al.

f poyytXd.Ao<;, nv, se följ.

poytÅdÅos, ov (följ., ÅaÅéeo) som talar tungt 1. med

svårighet; andra poyyiXdlo^ (af poyyös hes, dof

röst) som talar hest Mc. 7: 32.
*

pöyiq, adv. (pöyo<; arbete, möda; samstämmigt med

péyas) med möda, knappt Lc. 9: 39. *

pöåcoz, (to, b (besl. med modus) modius, ett

mått för torra varor = ^ pédipvoz 1. Grekisk-

tunna (= \ af vår Svenska), »skäppa» — rätte-

ligen 1^ kappe Mt. 5: 15 al.

poiyalic;, i'<Joc, r) (följ.) l:o) äktenskapsbryterska i

egentlig mening Rom. 7: 3, i andlig Jac. 4: 4

(Hebraeernas förening med Jehovo föreställes neml.

ofta i Bibeln under bilden af ett äktenskap; h\ ar-

före afguderi och umgänge med hedningarne fiam-

ställes ss. äktenskapsbrott). — 2:o) äktenskaps-

brott, otrohet b(fda).po\ psazol poryaX.idos 2 Petr.
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2: 14 ögon fulla af äktenskapsbrott (lustan devtill

afmålar sig i ögonen). — 3:o) ss. adject., otrogen

i andlig mening Mt. 12: 39 al.

pnt/dto (= pmyeuco, hkt se) moechari; med. be-

gå äktenskapsbrott a) om mannen: absol. Mt. 5:

32, 19: 9, hzi riva Mc. 10: 11 emot 1. med af-

seende på ngn (neml. den förskjutna hustrun);

b) om qvinnan: Mt. 5: 32 (Tisch. har pnt^eu&rj-

vac), Mc. 10: 12.

[lniyda, ac, ^ (följ.) äktenskapsbrott, hor Mt. 15:

19 al.

poiyeuco, eöaa), suaa; euärjv (följ.) moechari a)

träns, förföra en gift 1. ogift qvinna, bedrifva hor

1. otukt med henne, auxfy Mt. 5: 28; b) inträns.

begå äktenskapsbrott, hor Mt. 5: 27 al, i andlig

mening bedrifva hor perä xtvnz Apoc. 2: 22 (d. ä.

visa otrohet emot HERren, se (inr/aXk); med. om

qvinnan: bedrifva hor Joh. 8: 4, äfven pass. Mt.

5: 32 (Tisch.).

[ioi%6<;, nu, o (beslägtadt med puync vinkel, vrå af

pua>, se puscu) moechus, äktensknpsbrytare, hor-

karl Lc. 18: 11 al. ; äfven i andlig mening Jac.

4: 4 (ej hos Tisch.) se pniyaXiq.

fioÅic, adv. (af obrukl. pnXos = pa>Xn<; möda, ar-

bete, ansträngning, jfr moles och m o li or) med

möda, svårighet, svårligen, knappt Act. 14: 18 al.

;

pnXis yup x. z. X. Rom. 5: 7 öfversätt: »svårligen

skall nemligen ngn dö för en rättfärdig; ty hvem

vågar också lätteligen dö för det goda?» (r;c bör

förändras till r/<r och frågetecken sättes efter åno-

éuvsiv), el b dcxacnz pnXcz aw^exai —
- <pa-

vscxat 1 Petr. 4: 18 »om den rättfärdige (som hör

till Guds hus) med möda frälsas (om det håller

hård t för honom att icke duka under i domen —
v. 17 —, utan härda ut, så att han blir delaktig

af saligheten, ocoxrjpia), hvar skall den ogudaktige

o. s. v.» se (paivto.

MoXjfy, b indecl. konung) Moloch, en afgud

hos Ammoniterne och Moabiterne, hvars dyrkan

genom mennisko-(barn-)offer var Israeliterne vid

lifsstraff förbuden, men likväl sedan Ahas' tid egde

rum hos dem på den plats vid Jerusalem, som

hette Hinnoms dal (se réevva). Molochs koppar-

bild hade hufvud af en oxe med utsträckta armar

af en menniska, i hvilka de till offer bestämda

barnen lades och genom den inom den ihåliga

stöden upptända elden långsamt förbrändes. För

att öfverrösta barnens skri slogo offerpresterne på

ilelander, Grek. Lox. t. l\. T.
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pukor och trummor. Likadan beskrifves Kronos'

bildstod, den Carthaginensiska gudens, åt hkn lika-

ledes offrades lefvande barn; derföre är Moloch

samma gudomlighet som planeten Saturnus, hkn

ss. en olycksbringande stjerna i Orienten och

Occidenten blidkades genom mennisko-offer. Uti

mythen om Kronos (= Saturnus) framställdes en

personification af året i dess utveckling. —- Mil-

chom (DD^p) var också en Ammonitisk- afgud,

åt hvilkens dyrkan redan Salomo anviste ett ställe,

nemligen på Oljoberget (den södra sidan), hvilket

deraf hos de christne fick namn af »förargelsens

berg». Vanligen anses Moloch och Milchom för

samma afgud ; men under det den sednare tillbads

på Oljoberget, hade den förra sin dyrkan i Hin-

noms dal, och man finner ingenstädes omnämndt,

att äfven Milchom dyrkades genom barnoffer; fkmr

Act. 7: 43 —1 denna vers jemte den fgde är en

ur LXX hämtad öfversättning af Amos 5: 25—27.

Hos Amos står CDpipö = eder konungs

tält, hvarmed afguden betecknas; sjelfva tältet,

hvari afguden var uppställd, kunde bäras. *

poXuva), uva; åvttrjV bestänka, befläcka, besudla,

orena; p. zä ipäzea Apoc. 3: 4 befläcka sina

kläder (Christi rättfärdighet föreställes här, ss. på

flera ställen, under bilden af en klädnad — att

befläcka denna klädnad vill säga, att efter und-

fången syndaförlåtelse hopa skuld på skuld, vara

vårdslös i helgelsen, vandeln); fkmr äfven Apoc.

14: 4 och 1 Cor. 8: 7 (metaphor.).

poXuaptK, nu, b (fgde) befläckelse, besmitteise 2

Cor. 7: 1.
*

pnpiprj, ?j)<r, q (pép.(fopai) tadel, förebråelse, klago-

mål Col. 3: 13. *

p.ov7], iyc, fj {péva)) egentl. qvarblifvande 1. -stad-

nande, station, herrberge, boning, rum Joh. 14: 2;

p. Twiétadat napd xtvi v. 23 göra sig en boning

bredvid ngn — till grund för denna bild ligger

den G. T:a idéen af Guds boende ibland sitt folk.

povnyevrjc:, éc (följ., 'fsvéodat) enfödd, ende Lc. 7:

12 al. ; säges i synnerhet om Guds Son Joh. 1:

14. 18 al.

povnv, adv. (egentl. neutrum af följ.) endast, allenast,

allena, blott Mt. 5: 47 al; nu p. Jac. 2. 24 och

prj p. Gal. 4: 18, Jac. 1: 22 icke blott; nu p. —
åXXå xai Mt. 21: 21 al. icke blott — utan äfven

1. till och med (utmärker gradation), äfven pv] p.

— åXXä xai Joh. 13: 9, hvaremot nu p. — äXXä

27
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Joli. 12: 9 al. icke blott — utan = likaså mycket

— som (utmärker likställighet); oö p. ds Rom. 5:

3 scil. xaoyibpzda i-z khttdt x. r. X., v. 11 scil.

xaraÅÅafévTes, jfr llom. 8: 23, 9: 10 scil. tzrff-

fSÅflSVTj 7jV o. s. v.

fiåvos, yj, ov (se povrf) den qvavblifne, ensam, allena,

en enda Mt. 4: 4 scepe; liksom i latinen so lus

tages det i förening med substant. understundom

ss. adverb, blott, allenast ss: Mt. 1. c. al. ; xarä

[i6va<; scil. öoo'j<: 1. ycopaz Mc. 4: 10, Lc. 9: 18

pä enskild väg, för sig sjelf, allena.

[iOwfy&aÅfÅOS, ov (fgde, öfäakpöz) enögd Mt. 18: 9,

Mc. 9: 47.

povoto; (o/j.ac (povos) göra ensam, lemua allena;

p. p. p. 1 Tim. 5: 5 lemnad allena, öfvergifven,

blottad på all hjelp, värnlös. *

popipij, r^,rj (per metathesin) forma, form, gestalt

Mc. 16: 12, Phil. 2: 7; év p. 0soö uzäpycov

Phil. 2: 6 då han existerade 1. var till i Guds

skepelse 1. gestalt (härmed charakteriseras den till-

varelseform, som Christus egde före sitt mennisko-

blifvande — p. Gsou är detsamma som ecåoz

Qzoo Joh. 5: 37, jfr ock Hebr. 1: 3 till närmare

förklaring af popipi] Qsoo.

popföco; wbvjv (fgde) forma, dana, bilda; pass. få

gestalt, form, vinna sin behöriga utbildning, blifva

fullbildad Gal. 4: 19 (så länge Galaterne ännu icke

voro i den rätta christliga författningen, liknade

de en omogen lifsfrukt, hvars inre delar ännu icke

vunnit sin fulla gestalt och som derföre icke kan

framfödas och derigenom sluta födslovåndan). *

p.i'>p(fa>oiz, scoz, 'fj (fgde) egentl. formande, daning;

sedan form, gestalt (yttre) 2 Tim. 3: 5 ( )( Y]

ätyllsca, dess inre verkliga väsende), bild, afbild

Rom. 2: 20.

f poaynnoiico, 7]<ra (följ., Tioiéco) göra (sig) en kalf

1. tjur; anm. den »gyllene kalfven» var en efter-

härmning af den utaf iEgyptierna dyrkade lef-

vande Apis, Osiris' symbol. Israéliterne tillbådo

den vid berget Sinai; och sednare blef en sådan

»kalfdyrkan» lagligen inrättad i Israels rike af

Jerobcam I; ställen för denna bilderdyrkan voro

gränsstäderna Bethel och Dan; fkmr Act. 7: 41. *

poayoz, oo, (5, 7] (— ooyoz med föresatt p) ung,

späd telning, metaphor. gosse, flicka — ungt djur;

i synnerhet kalf, qviga Lc. 15: 23 al.

poootxöz, yj, öv {pooaa sånggudinna — äfven sång)

egentl. hörande till sånggudinnorna, sång; deraf

kunnig i sång, musicus, sångare Apoc. 18: 22. *

poydoz, oo, b (pnyécö, épöydrjv möda, anstränga

sig af pnyoz möda, ansträngning, beslägtadt med
pirac;) ansträngning, möda, vedermöda, elände

2 Cor. 11: 27 al.

P'js?jk, oo, b märg Hebr. 4: 12 se duxuéouae. *

puéco; pspurjpat (pöco sluta sig, tillsluta sig om
mun, läppar och ögon, blunda, blinka — af pö,

den genom läpparnes tillslutning frambragta bok-

stafven) inviga i mysterierna, undervisa deruti —
i allmänhet inviga, undervisa; perf. pass. Phil.

4: 12 jag har blifvit invigd uti, förtrolig med

(att så väl vara mätt, som hungrig). *

polio?, oo, b (se fgde) hvarje muntligt föredrag, ord,

tal, berättelse; fabel, saga 1 Tim. 1: 4 al.

puxdopai (onomatop. ord af pö) depon. med. böla,

rårna, vråla, ryta (om lejon) Apoc. 10: 3.
*

f puxrrjpi^co (= poydi^co med slutna läppar gifva

ifrån sig ett ljud, fnysa af pöZio säga pö, hm
o. s. v., hvaraf pox~r

tp näsa, näsborre) rynka på
näsan, håna, bespotta, gäcka; ined. 1. pass. Gal.

6: 7 låta gäcka sig.
*

p.'JÅtx<k, Tji öv (följ.) molaris, hörande till qvarn,

Xldoi (i. qvarnsten Mc. 9: 42 (Tisch. har pöÅo?

övixös).
*

puloz, oo, o — pöXrj, rfi, v) (pöÅÅco molo, mala)

mola, qvarn, qvarnsten Apoc. 18: 21. 22; p.

bvtxös 1. blott ovo<;, åsneqvarnsten, kallades den

öfre rörliga qvamstenen, emedan den drogs om-

kring af en åsna Mt. 18: 6 al. — Anm. De

gamle Hebraeerne kände blott till smärre 1. hand-

qvarnar, som drogos af slafvar, mest slafvinnor,

se Mt. 24: 41; men sedermera inrättades större,

hka drogos af åsnor, se Mt. 18: 6 al.

poÅdiv, cövoq, o (fgde) ställe der det males 1. der

qvarnen står, qvarnhus, qvarn (per synecdoch.)

Mt. 24: 41. *

Möpa, cov, ra Myra, en stad i Lycien, som låg 20

stadier = \ Svensk mil från hafvet; dess hamn

var Andricea; fkmr Act. 27: 5.
*

poptdq, udoz, v) (pöpiot) myriad, ett antal af 10,000

Act. 19: 19, äfven en oräknelig mängd Lc. 12: 1

al., xac popcuacv Hebr. 12: 22 och dess (det him-

melska Jerusalems) myriader neml. af invånare.

pop'iZ(o, iaa (pöpov) smörja, balsamera Me. 14: 8.
*

pöptoc, at, a, numer, cardin. 10,000 Mt. 18: 24;

nu in er us c er tus pro inccrto otaliga, oräkne-

liga 1 Cor. 4: 15, 14: 19 se dock följ. ord.

popios, a, ov ganska mycken, oändligt mycken, ota-

lig; äfven mycket stor, ofantlig o. s. v. I N. T.
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blott plur. oräkneliga 1 Cor. 4: 15, 14: 19; anm.

skillnaden i accenten från fgde ord är blott en

sednare uppfinning af grammatici.

pupov, ou, to (egentl. ett österländskt ord, besl.

med p.ufipa, men redan af de gamle härledt från

pupco flyta) utflytande, välluktande växtsaft i syn-

nerhet af myrten; sedan i allmänhet välluktande

saft, salva, olja, smörjelse Mt. 26: 7 al. ; anm.

seden att smörja sig i synnerhet på lederna, föt-

terna och i ansigtet eger ännu rum i Österlandet,

förnämligast vid gästabud.

Moaia, «c, fj Mysien, landskap i Mindre Asien i

grannskapet af Bithynien och Troas Act. 16: 7

följ. Hela districtet hörde till Romerska pro-

vinsen Asia, och namnet Mysien brukades blott

af gammalt ss. ethnographiskt namn. Districtet

vid Propontis och Hellesponten kallades förnäm-

ligast Mysien i den kejserliga tiden (ill. vj pcxpd)

och så brukas namnet i Apostlagerningarne, ehuru

ett söder om Caicusftoden omkring staden Perga-

mus liggande district äfven kallades Mysien (/)/.

i] peydX-/], Mysia magna).

puaryptov, oo, to (puéco) egentl. stället, der hem-

liga saker förenades; sedan l:o) hemlig sak, hem-

lighet (hos profanförf. de i h varjehanda bruk och

högtidligheter insvepta hemliga lärorna, ss. de Sa-

mothrakiska och Eleusinska, som blott för de in-

vigde voro bekanta) i N. T. h varje sak, hvars

kännedom för det menskliga förståndet antingen

i allmänhet är omöjlig att uppnå — absolut hem-

lighet (ss. Guds treenighet, Christi mandomsanam-

melse, Sacramenterne o. s. v.), eller blott till en

viss tid och af vissa personer icke kan fattas,

nemligen så länge tills kunskapen derom med-

delas — relativ hemlighet Mt. 13: 11 al., i syn-

nerhet a) Guds beslut att frälsa verlden genom

Christus, Guds återlösningsbeslut Rom. 16: 25 al.

eller b) enskilda delar af detta beslut ss. Judarnes

slutliga frälsning Rom. 11: 25, hedningarnes fräls-

ning Eph. 3: 5. 6, Col. 1: 26. 27 o. s. v.; alla

Guds hemliga rådslut vä p. Ttdvzo. 1 Cor. 13: 2,

ro p. riyc åvoptox 2 Thess. 2: 7 gudlöshetens

hemlighet d. ä. gudlösheten för så vidt den ännu

är en hemlighet; to p. riyc mazsco^ 1 Tim. 3: 9

trons (den subject.) hemlighet (= hemliga inne-

håll =) sanningen, som icke blott var förborgad

för verlden, tills den uppenbarades vid bestämd tid

(Rom. 16: 25), utan äfven förblifver för hvarje

menniska förborgad, tills Guds Ande i henne ver-
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kar kunskapen derom, r^c ewffe/Je/ac v. 16 =
å\r

t
dtia (denna betecknas så af Aposteln, för så

vidt den utgör det för verlden förborgade inne-

hållet af den chiistliga gudsfruktan 1. fromheten).

— 2:o) obegriplig sak 1 Cor. 14: 2 (hvars be-

tydelse är förborgad för åhörarne). — 3:o) hemlig

betydelse Eph. 5: 32 (förhållandet emellan man

och hustru med tillämpning på Christus och för-

samlingen, emedan det innefattar en förborgad

mening, som icke kan inses utan gudomlig upp-

lysning), Apoc. 1: 20 al.

pufondCco (p.6(o<p tillslutande ögonen, blundande, blin-

kande; vanligen kortsynt, närsynt, som blott kan

se på nära håll och som, för att se på ngt af-

stånd, måste något tillsluta ögonen, af puco se

puéco och cocb öga) plira, vara kort- 1. närsynt

2 Petr. 1: 9 (han är blind, så att han blott ser

på nära håll d. ä. de jordiska tingen, men icke

på långt håll d. ä. de himmelska). *

pd)Xcö(J.>, corcoir, ö (sannolikt af pcoÅos = moles

och axp utseende) svidlnad, bulnad genom slag,

strimma, skråma, sår 1 Petr. 2: 24 (betecknar

egentl. Erälsarens gisslande, men står sedan i all-

mänhet om hans lidande, hvars högsta punkt var

döden — anm. att auzou som finnes i några edi-

tioner efter /tcoÅcozc är hebraism). *

pcopdopac, 7]crdp.TjV, ijDr^ (följ.) tadla, håna, be-

spotta Tivd 2 Cor. 8: 20; pass. tadlas o. s. v.

2 Cor. 6: 3.

pcopoz, ou, o (sannolikt beslägtad med pépcpopai,

popep-fj) tadel, hån, skamfläck 2 Petr. 2: 13.
*

pcopawco, aua-, dv&^v (pcopös) vara dåraktig, en-

faldig, i N. T. träns, göra dåraktig, visa att ngt

är dåraktigt 1 Cor. 1: 20; pass. vara 1. blifva

dåraktig, dåre Rom. 1: 22; äfven vara fadd, utan

smak, förlora sin egenskap (af salt) Mt. 5: 13 =
avaXov yévrjTai Mc. 9: 50.

pcopca, «c, ?j (pojpoz) dårskap, orimlighet, galen-

skap 1 Cor. 1: 18. 21 al., p. tou ysqpuypa.To^

v. 21 predikans dårskap d. ä. den dårskap som

utgjorde predikans innehåll, 1. den predikan, hvars

innehåll föreföll verlden dåraktigt (nemligen pre-

dikan om korset se v. 18).

piopoXoyia, «c, 'Q (följ., Åöyo<z) dåraktigt tal, en-

faldigt prat, snack Eph. 5: 4.
*

pcopiK, d, öv (sannolikt af pr/ och opdcu) egentl.

blind, svagsynt; metaphor. enfaldig, dåraktig Mt.

7: 26 al. ; to p. tou Qsou 1 Cor. 1: 25 det dår-

aktiga som kommer från Gud (och som synes så-
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dant for inenniskorna), p. yzviadco 1 Cor. 3: 18

lian blifve dåraktig d. ä. han afsäge sig sin in-

billade vishet och blifve (genom tron på det rena

och enkla Evangelium) en sådan som han nu hål-

ler för dåraktig; per hebraismum gudlös, bof Mt.

5: 22 (jfr t. ex. Ps. 14: 1, hvaremot vis 1. klok

är = gudfruktig, from).

iUojvarjc, MubGTjz 1. Mcoavj-, nu 1. écoc, o

enl. Exod. 2: 10 af iltJfÖ draga, den uppdragne

neml. ur vatten 1. räddade; formen synes emeller-

tid snarare hän tyda på activum, räddaren; derföre

är väl bättre att anse ordet för ^Egyptiskt 1. Kop-

tiskt och deriveradt af mo vatten och ysäs 1. usche

räddad, se JosepM Antiqq. 2: 9. 6) Moses, Israeli-

ternas store härförare och lagstiftare, son af Am-
ram och Jochebed, af Levi stam och Kahaths fa-

milj 1. slägt; i N. T. fkmr ordet dels i egentlig

mening Mt. 8: 4 al., dels i oegentlig 1. metonymisk

bem. = Mosis böcker Lc. 16: 29 al.

Naäoaév, b indecl. (jlWm trollkarl af W'r\) i Pi-

hel idka spådomskonst) Naassori, Aminadabs son

Mt. 1: 4, Lc. 3: 31.

iXayyac, b indecl. (H3J lysa) Nango? 1. Nangai Lc.

3: 25.
*

Na&pér, äfven é&, i] indecl. ("l^J gren, telning)

Nazareth, stad i Galilreen i Zebulons stam, 3 dags-

resor från Jerusalem, söder om Kana, i trakten af

berget Thabor. Här uppföddes Frälsaren, som der-

af kallades NaCaprjvås 1. Na^ojpa7o<:, och äfven

i början af sitt läroembete bodde der, Mt. 4: 13.

Staden heter nu Naszera och ligger i en blomster-

lik trakt, hvilket äfven sjelfva namnet antyder;

fkmr Mt. 2: 23 al.

Na^apaui^, ou, b Mc. 10: 47
||
NaCcopalnz, hkt se.

*

NaCapyvoz, ou, b (Na^aptr) Nazaren, af 1. från

Nazareth Mc. 1: 24 al.

Na^ojpoxnz, nu, b (se fgde) Nazoraer 1. Nazaren

Mt. 26: 71 al.; men äfven en ung telning ("l^J)

Mt. 2: 23, hvarmed hänsyftas på Es. 11: 1. —
Anm. Hvarken detta ord 1. Na^apawz häntyda på

Naziré (~! 7 J den invigde), hkn Gud till ära tagit

på sig vissa löften; se ^oy'q och aixspa.

Na&äv, b indecl. (jC^ han gaf) Nathan, Davids son,

icke att förvexla med propheten Nathan. Lc.

3: 31.
*

Na&avaY/Å, b indecl. (^fcOHJ Guds gåfva = Osb-

nwpnz) Natlianaél; så hette en af Frälsarens lär-

jungar enligt Joh. 1: 46 följ., troligen densamme

som annars förekommer i apostlaförteckiiiugen un-

der namn af Bartholomams, hkt troligen är patro-

1

1

nymicum 1. tillnamn ss. ock ordet antyder, Thol-

mai son; var ifrån Kana i Galilseen Joh. 21: 2.

vai, adv. nse, ja, i sanning; dermed bejakas och

bekräftas, att ngt så är Mt. 9: 28 al.; dubbelt

tjenar det till förstärkning Mt. 5: 37, 2 Cor. 1: 17

(på det hos mig ja ja och nej nej må ega rum

d. ä. hos mig tillsägelse och återkallelse äro till-

sammans, jag tillsäger och återigen återkallar), vai

xai ou 2 Cor. 1: 18 (vårt tal till eder är icke ja

och nej d. ä. de försäkringar vi gifva eder äro icke

vacklande och otillförlitliga, så att vi förneka livad

vi en gång bejakat) äfven 19, rj~co ok zn vai

ou Jac. 5: 12 men edert ja vare ett ja

och edert nej ett nej (så att J icke bekräften edert

ja- 1. nejord med en ed, och derigenom blifven

straffvärdige genom en lögn, som J lättsinnigt be-

kräften); ro vät utmärker 2 Cor. 1: 20 object. gif-

ven visshet, liksom rh åpr^v den subject., se åpijv.

Xatpäv, b indecl. (jipi^ behaglighet, täckhet) Nae-

man, en Syrisk fältherre, som af propheten Elisa

botades för spetälska (2 Reg. 5); fkmr Lc. 4: 27. *

A
T

atv, indecl.
(J

1^ troligen = behaglig af

Cyj vara behaglig, täck) Nain, stad i Galilreen

icke långt ifrån Capernaum och Thabor, på en

sluttning af Hormon; bekant i Evangeliska histo-

rien för enkans son, som JEsus uppväckte Lc.

7: 11 följ.

va<K, ou, b (udco, vacco epice, bo) egentl. boning i

allmänhet, men förekommer i språkbruket blott ss.

gudaboning, tempel; i N. T. a) templet i Jerusa-

lem Mt. 23: 16 al., fullständigt b \>. zou Gsou
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2 Thess. 2: 4 — betyder tempel och icke förgård

äfn Mt. 27: 5 (Judas hade i sin förtviflan trängt

sig fram äfn dit, der endast presterna finge- vara),

se för öfrigt izpöv. — b) det himmelska templet

(förebilden för det jordiska) Apoc. 3: 12 al. —
c) metaphor. om christna kyrkan och de troende,

emedan Guds Ande bor der 1 Cor. 3: 16 al. (lik-

som de 1 Cor. 3: 9 kallas 6iy.odop.rj Osou Guds

byggnad). — d) tempel, helgedom i allmht Act.

17: 24, mmiaturbilder af Dianas tempel i Ephe-

sus Act. 19: 24 se
v
E<peao<;.

Naoup, b indecl. (DIPIJ tröst) NahumLc. 3: 25. *

vupåoc;, ou, i] (~"1J) nardus; sjelfva nardusplantan

växer uti S. Indien och beskrifves af Plmius så-

lunda: frutex est gravi et crassa radice,

sed brevi ac nigra fragilique quamvis

pingui, situm redolente ut cyperi, aspero

sapore, folio parvo densoque; cacumina
- in a ris t as se spargunt. Den heter på Ben-

galiska Jatamansi och skjuter rakt upp ur marken

ss. ett grönt hveteax; anses tillhöra species Va-

leriana och kallas Val. Jatamansi. Nardusoljan

drogs ur roten, som nu plägar i handel försändas

med en knippa af fina rödaktiga trådar. Denna

olja värderades högt i hela forntiden ss. ett kost-

ligt aroma; man fick den bästa från Tarsus i små

alabasterdosor, men ofta blef den förfalskad genom

tillblandning af andra aromatiska plantor. I stäl-

let för den äkta nardusroten fkmr ofta roten af

Andropogon Nardus (den oäkta Ind. Nardus); se

äfven åldfiaoxpov, fkmr Mc. 14: 3, Joh. 12: 3.

Näpxioooz, ou, o Narcissus, en Romare, ibland hkns

anhöriga (1. husfolk) det gafs christna, då Paulus

skref sitt bref till Romarne. Man plägar här för-

stå den bekante frigifne slafven hos kejsar Clau-

dius, hkn var hans sekreterare och hade vetat för-

skaffa sig ett mycket stort inflytande vid kejser-

liga hofvet; emellertid afrättades denne redan i

början af kejsar Neros regering (55 e. Chr.), och

Paulus skref brefvet till Romanie år 59, så att

detta antagande icke saknar sina svårigheter; fkmr

Rom. 16: 11. *

vauayéco, -qaa (vauayo^ skeppsbruten, af vauq, dyuu/u

bryta) lida skeppsbrott, i egentlig mening 2 Cor. 11:

25, i oegentlig 1 Tim. 1: 19 (i afseende på tron).

vauxlqpoq, ou, b (följ., xÅvjpos) skeppsägare, -patron,

-redare (coopvardie- 1. skepps- 1. sjökapten) Act.

27: 11. *
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vauz, vaoé, Attice vsws, (väa>, vauco, véco simma,

flyta) egentl. flytande, navis, skepp Act. 27: 41.
*

vaözriz, ou, b (fgde) nauta, sjöman, matros; plur.

skepps- 1. sjöfolket Act. 27: 27. 30, Apoc. 18: 17.

No.ycöp, b indecl. ("liHJ fnysning, snarkande) Na-

chor, Tharas fader Lc. 3: 34. *

veavias, ou, b {vzäv — véoz) yngling, ung man

Act. 7: 58 al.

vzaviaxoc;, ou, b = fgde Mt. 19: 20 al.; äfven om
ungt manskap (bland krigsfolket) Mc. 14: 51.

NzunoAts, zco;, rj (via noAts nystad) Neapolis förut

Datos, en hamnstad till Philippi midtemot ön Tha-

sos, en coloni från Chalcidice; fkmr Act. 16: 11. *

Neepdv — Naipäv, hkt se.

vzxptk, d, öv (véxuz död kropp, lik; beslägtadt med

ne c o, nex) ss. adj. död, afliden, ss. subst. död

kropp, lik — l:o) lekamligen 1. andeligen död t. ex.

Mt. 8: 22 »låt de (andeligen) döda begrafva sina

(lekamligen) döda» sa?pe; el$ zouro ydp x. r. Å.

1 Petr. 4: 6 »ty till den ändan (att neml. Chri-

stus skulle dömma lefvande och döda) blef Evan-

gelium förkunnadt äfven för de (lekamligen) döde,

på det att, ehuru de blifvit dömde (till döden;

ty syndens lön är döden) efter menniskors sätt

(ss. det menniskor egnar) till sin jordiskt-mensk-

liga natur, de likväl må lefva efter Guds sätt (ss.

det motsvarar Hans väsende och vilja) till anden

(sitt högre andeväsende)» jfr 1 Petr. 3: 19. 20

{anm. det afgörande momentet vid domen är tron

på J. Chr. 1. Evangelium; derföre måste Evan-

gelii förkunnande föregå domen; men detta för-

kunnande måste blifva alla till del, då domen

skall sträcka sig öfver alla. Nu kunde Evange-

lium först förkunnas, sedan återlösningsverket var

fulländadt; detta skedde åter först med Christi

uppståndelse, som var inseglet på återlösningens

fulländning; derföre kunde ock Evangelii förkun-

nande först derefter ega rum. Christus har der-

före efter sin uppståndelse gått till de döda för

att förkunna dem Evangelium och utsändt sina

apostlar att predika för de lefvande. S" kunna

båda — de döde och de lefvande — dömmas

och få sin lön allt efter som de förhållit sig med

afseende på Evangelii predikan. Härigenom synes

en dörr vara öppnad för hedningarne att äfven

efter döden få höra Evangelium). — 2:o) utan

lifskraft 1. verksamhet, icke verksam, kraftlös Rom.

7: 8 al. (det der ni ti mur in vetitum kan utan
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tillvaron af ett lagens veto icke yttra något lif),

v. marv; Jac. 2: 7 al. en tro utan gevningar;

jcmförelsen Jac. 2: 26 innehåller icke, att ger-

ningarne äro andan, tron kroppen (likt snarare är

tvärtom), utan att liksom andens närvaro är ett

bevis på kroppens lif, så äro äfven gerningame

tecken till trons lif; v. zpyo. Hebr. 6: 1 al. döda

gerningar d. ä. sådana som icke härflyta af den

rätta källan — tron 1

ocli kärleken till Gud och

nästan — och derföre äro syndiga. — 3:o) under-

kastad döden Itom. 8: 10 al.

vzxpoco, waa; copat (fgde) egentl. döda; deraf för-

svaga, förslappa — i ethisk mening Col. 3: 5 (se

p.zXo<;); p. p. p. utmerglad, utlefvad, kraftlös ocup.a

Rom. 4: 19 (som förlorat aflingsförmåga), äfven

utan aöjpa Hebr. 11: 12.

f vzY.piöGis, zws, 'fj (fgde) dödande; död, dödstill-

stånd 2 Cor. 4: 10 se nzpi<fépo); bortdöende, ut-

lefvadt tillstånd, kraftlöshet, oförmåga Rom. 4: 19.

véoc;, o., ov novus l:o) ny, ung ( )( yzptov) Tit.

2: 4. — 2:o) ny, frisk, färsk, recens ( )( Tra-

Åatoc) ss. olvos Mt. 9: 17 al., <p>jpaua 1 Cor.

5: 7, äfven oiat}r
t
xrj Hebr. 12: 24 (nyss stiftadt)

— i andlig mening b v. uvt/pwxoz Col. 3: 10

homo recens den nya menniskan till tiden (som

nyligen blifvit 1. kommit till neml. genom om-

vändelsen), hvaremot b xatvos ävt)p. homo no-

vus, den nya menniskan till beskaffenheten (som

är helt annorlunda beskaffad än förr); annars synas

v. och xatvoz ofta nyttjas promiscue — se xcuvos

och äväpcoKoz; — compar. vzcorzpos, hkt se.

vzoaaöq, ou, 6 (fgde) ungt, nyfödt djur, unge Le.

2: 24. *

vzövfjz, fjTO^, ij (vé«c) ungdom, ungdomstid (Mt.

19: 20) Mc. 10: 20 al.

f vz/xpuzot;, ov (véoz, förö', adj. vble af <föio)

nyss växt 1. planterad; trop. som nyligen öfver-

gått till christendomen, nyomvänd, nykomling, ny-

christen 1 Tim. 3: 6.
*

Néptov, eovoc, 6 Nero, den 5:te Romerske kejsaren,

född i Antium den 15 December 37 e. Chr., re-

gerade ifrån 54 till 68, och anstiftade Roms brand

64, för hvilken han anklagade de christne och

förföljde dem, hvarvid äfven aposteln Paulus led

martyrdöden. — Namnet förekommer i underskrif-

ten af 2:dra brcfvct till Timotheus.

vzöco, zvzuoa nuo, nicka, vinka Vivi Joh. 13: 24,

Act. 24: 10.

vz<pz).rj, rfi, f] (vzpoz) nebula, moln, sky Mt. 17:

5 al.; med vz<p. 1 Cor. 10: 1 menas den bekanta

molnstoden (Exod. 13: 21 följ.), hkn är så tänkt,

att den utbredde sig öfver folket, hkt således var

under (utto) den; v. avjdpoc — r.apo.iszpö-

pzvac Jud. 12 skyar utan regn, som föras förbi

af vindarne (härmed betecknas irrlärare, hka väl

med stolthet framträdde, men utan att verka ngt

godt i andligt afseende).

Nsip&aXstpi 1. -?lp. o indecl. C~FEO min strid af

^HE i Niph. brottas, kämpa) NepMhalim 1. Naph-

thali, Jacobs 6:te son, modren Bilha (Genes. 30: 8);

Apoc. 7: 6, metonym. för stammen Mt. 4: 13. 15.

vé<poc, zo~, ro nubes, moln, sky; transl. = skara,

mängd Hebr. 12: 1.
*

vzcfpo', ou, o (sannolikt besl. med (fp^jv, <fpzvö<;

genom metathesis, liksom popw-q och forma) njure,

vanligen plur. njurar, renes Apoc. 2: 23.
*

vzojxbpoz, oo, o, 7j (vec/c attice = vaö- och xopéco

feja, sopa, rena) som sopar 1. städar templet, har

uppsigt deröfver, aedituus, tempeluppsyningsman,

— vårdare, -inua, en hederstitel, som uti Asien

hela städer antogo, ss. Ephesus Act. 19: 35.

vzcoTzpcxbz, i], ov (följ.) tjenlig. passande för yngre,

hörande till ungdom, ungdomlig, dåraktig 2 Tim.

2: 22.
*

vzwrzpoc, a, ov, compar. (till vzo~) yngre Lc. 15:

12 al., äfven i andlig mening Lc. 22: 26 (i af-

seende på det andliga lifvet, trosyngling); ol v.

synas Act. 5: 6 hafva (liksom ol zpzoftvTzpoi)

utgjort en särskild klass, tillsatt vid förekomman-

de behof.

vi] = val, nae, försäkringsord i aftirmativa satser

med accus., vid; i profangrekiskan ofta, ss. vij

Aia vid Zeus! o. s. v.; i N. T. blott vr
t

rrpv upz-

vépav xu.öyr^iv x. r. /. 1 Cor. 15: 31 vid eder

berömmelse, som jag har i Chr. J. d. ä. så sannt

som jag berömmer mig öfver eder i Chr. J.
*

vijäco, utbildad form af vé«a (liksom tiXtjÖco af TCÅéat)

spinna Mt. 6: 28, Lc. 12: 27.

W]-idC(o (följ.) vara barnslig, barn zevc 1 Cor. 11:

20 i afseende på ngt.
*

VTjniOS, a, ov, äfven 2 ändelser (yij ne icke och z~oz

ord af zi~zh) infans, l:o) som ännu icke kan

tala, spädt barn a) i egentlig mening Mt. 21: 16,

b) i oegentlig och andlig bcm. Hebr. 5: 13 (ty han

är ännu ett spädt barn, kan ännu icke tala — se

dtxatoaövr}). — 2:o) barn, omyndig a) i egentlig



mening 1 Cor. 13: 11, Gal. 4: 1; b) i oegentlig

I. andlig bem.; v. ev Xw 1 Cor. 3: 1 ett barn i

Chr. d. ä. ännu ung, oerfaren i gemenskapen med

Chr. och alltså obefästad ( )( zéXew<z év Xw Col.

1: 28), äfven utan év Xw Gal. 4: 3, Eph. 4: 14; —
deraf i allmänhet okunnig, oförståndig, enfaldig

Mt. 11: 25 al.

Nypeus, écoc, 6 Nereus, en christen i llom, Horn.

16: 15. *

Nrjpc, 6 indecl. (n^*l3 Jehovas lykta) Neri, Lc.

3: 27. *

VYjoiov, ou, zd diminut. (af följ.) liten ö, holme Act.

27: 16.
*

vrjaos, ou,
fy

(véco simma) egentl. simmande land, ö

Act. 13: 6 al.

vqazeia, ac,
fy

(följ.) fastande, fasta Mt. 17: 21 al;

anm. fastandet är ett urgammalt ännu i Öster-

landet förekommande religionsbruk (jfr Muham-

medanernas Ramadan). Judarne hade blott en enda

offentlig hvarje år återkommande fasta på den stora

försoningsdagen ('HIBIin Ci 1
), den 10:de da-

gen i månaden Tisri (halfva Sept. och Oct. hos

oss); denna fasta menas Act. 27: 9 och nämnes

för att beteckna hösttiden, då sjöfarten, i anseen-

de till de då inträffande stormarne, var och är

förenad med stora faror. Enskilda 1. privatfastor

hade deremot Judarne många af mångahanda or-

saker, ehuru lagen icke bestämde något närmare

angående dessa.

vrjazeuw, euaco, eoaa (följ.) icke äta, afliålla sig från

mat och dryck, fasta Mt. 4: 2 al. — Pharisoeerne

fastade 2 gånger i veckan Lc. 18: 12, neml. mån-

dagar och thorsdagar från den ena aftonen till

den andra — thorsdagar, ty på en sådan dag

steg Moses upp på berget; måndagar, ty då ned-

kom han derifrån.

vyjons, toz och cooz, o och
fy,

plur. vfyazecs (yfy,

eadico) den som icke äter 1. har ätit, utan mat,

fastande Mt. 15: 32, Mc. 8: 3.

V7](päho<:, a, ov, äfven 2 ändelser (följ.) nykter 1

Tim. 3: 2 (— pfy <nvw ttoÅÅw TLpoqé%tov v. 8).

II, Tit. 2: 2; anm. det är intet skäl att på dessa

ställen gå ifrån den egentliga betydelsen till den

härledda »försigtig, sansad».

vfyfw, evrjcjja (sannolikt af vfy icke och mvco, emov)

icke dricka vin ( )( peftöoxopai), vara nykter,

metaphor. 1 Thess. 5: 6 al.
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Niyep, 6 indecl. (lat.) Niger, tillnamn åt Simeon, en

af de 5 församlingslärarne i Antiocliia Act. 13: 1.
*

Nixdvcop, opos Nicanor, en af de 7 diaconi i Jeru-

salem Act. 6: 5.
*

vixdto, fyaco, yxa, r
t
aa (följ.) l:o) inträns, segra,

vinna seger, vara öfverlägsen, hafva öfverhand Rom.

3: 4. — 2:o) transit. besegra, öfvervinna, öfver-

träffa ztvd, zt ev tivi genom ngn 1. ngt Lc. 11:

22 al.; v. ex zivos Apoc. 15: 2 oo segra (och

frälsas) ifrån ngn.

vtxr], 7]<z,
fy

seger 1 Joh. 5: 4.
*

Nixdoypoz, ou, o (talmnd. pft
,

HjPJ af ^ p J oskyl-

dig och D^l blod) Nicodemus, en pharisé och bi-

sittare i Synedrium, som hade ett nattligt samtal

med Frälsaren Joh. 3: 1 följ., i en session talte

till hans bästa Joh. 7: 50, och ändtligen slöt sig

till Joseph af Arimathia för att balsamera och be-

grafva den Korsfästes lekamen Joh. 19: 39.

Nixo?M'hr]<;, ou, o Nicolait Apoc. 2: 6. 15; åtskil-

liga kyrkofäder ifrån Irenaeus sätta de här nämnda

Nicolaiter i förbindelse med NtxoÅaoz (se följ. ord),

i det de förklara dem för en af honom stiftad 1.

efter honom sig falskeligen benämnande kättaresekt,

som försjunken i (gnostiska) villfarelser hängaf sig

åt ett orent, utsväfvande lif {(paje~vj eldwXöäuza

kat iznpveuaai Apoc. 2: 14). Andra åter taga

ordet Ntx. (folkbesegrare) symboliskt och anse det

för en öfversättning af C I?

1

? 2 (se Bo.Xadp); en-

ligt deras åsigt skulle propheten hafva med Bi-

leam (Num. 31: 16) jemfört dessa hedningchristna,

hvilka i motsats mot det bekanta apostoliska de-

cretet (Act. 15) stegrade sin christliga frihet ända

till en sedligt-religiös libertinism (deltagande i hed-

niska offermåltider och deras vällustiga fröjder),

och derföre kallat dem på Grek. Nicolaiter (=
Bileamiter). Denna sednare åsigt vinner stöd af

uttrycket xpazouvzez zfyv dioayfyv NtxoÅaczcöv

Apoc. 2: 15, som tydligen är synonymt med

xpaz. Baladp i 14:de versen. Emellertid

är det möjligt, att denna benämning redan då

kommit i bruk ibland de Jude-christne i Mindre

Asien för att brännmärka folk af sådana grund-

satser (jfr 2 Petr. 2: 15 följ., Jud. 7 följ.).

ÅkxoÅaoc, ou, o Nicolaus, en af de 7 diaconi i Jeru-

salem och proselyt från Antiochia Act. 6: 5; an-

ses utan skäl för stiftare af de i Apoc. förekom-

mande Nicolaiter (se fgde ord). *
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NixöltoMz, set)/;, 7] Nicopolis; det gafs flera städer

med detta namn : a) i Epirus, som kejsar Augu-

stus lät uppbygga till minne af segren vid Actium;

b) vid Nestusfloden i det inre af Thracien; c) i

det nordöstra hörnet af Cilicien. Hvilken af dessa

menas Tit. 3: 12, är mycket osäkert. Den första

måste menas, i fall man med Wieseler antager,

att brefvet till Titus skrefs före det l:sta till Co-

rinth, och. att Paulus på sin andra (i Apostlager-

ningarne icke omnämnda) resa från Ephesus öfver

Macedonien (1 Tim. 1: 3) till Corinth tagit med

sig Titus och i sällskap med honom derefter be-

sökt Creta, der han qvarlemnat honom och sjelf

återrest till Ephesus, och att Paulus från Ephesus

skrifvit till Titus, samt att han efter sitt andra bref

till Corinth gick genom Macedonien till Nico-

polis i Epirus, der han tillbragte de första vinter-

månaderna och derpå begaf sig till Corinth. *

räroc, £»c, to = vixrj seger Mt. 12: 20, 1 Cor.

15: 54. 55. 57; ecoc xpiaiv Mt. 12: 20

till dess han forthjelpt sin lära till seger == för-

skaffat sin lära seger (öfver den traditionella op-

positionen) se äfven sxpuXXco; etc v. 1 Cor. 15:

54 till seger, så att den blifvit besegrad d. ä.

fullkomligt.

Ncvsm 1. -or], tj indecl. ( !~i 1

J*
1 J af

j

1
^ och Nini

boning; Ncvos Ninus) Ninive 1. Nineve, den be-

kanta stora hufvudstaden i det gamla Assyriska

riket vid östra stranden af Tigris, vida större än

Babylon, hade 480 stadier = 8 Svenska mil i

omkrets samt mycket högre utomordentligt breda

murar och var genom dessa äfvensom genom

strömmen ansedd för ointaglig. Konung Assur

skall hafva byggt den och uppkallat den efter sin

son Ninus (se derivationen). Högst sväfvande äro

berättelserna om dess förstöring; men enligt den

sannolikaste uppgiften skall Mediske konungen

Cyaxares hafva intagit och förstört den 606 1. 5

f. Chr.; fkmr Lc. 11: 32.
*

Nivsohrjs, ou, o (fgde) invånare i Nineve, Ninevit

Mt. 12: 41, Lc. 11: 30. 32.

f vinrrjp, fjpoz, o (följ.) egeutl. tvättare, sedan tvätt-

fat 1. -bäcken Joh. 13: 5.
*

vlnrco, evidia; evt^dprjv (class. Grek. vi^co) två, af-

två, tvätta robs nodaz Ttvöz Joh. 13: 5 följ.;

med. två 1. tvätta sig Joh. 9: 7. 11. 15, 1 Tim.

5: 10, rb 7Tf)<k<onov Mt, 6: 17 ansigtet, r«c

pa% Mt. 15: 2, Mc. 7: 3 sina händer. — Anm.

vop.c;j.(t)^

Hos Judarne var det vanligt att två sina händer

både före och efter måltiden, det sednare så myc-

ket nödvändigare, som de icke nyttjade knif 1.

gaffel; äfven fordrade höfligheten och gästfriheten

att värden lät aftvå sina gästers fötter (se t. ex.

Lc. 7: 44); »fotatvagningen» Joh. 13: 5 följ. val-

en symbolisk handling af kärlek och ödmjukhet,

framställd ss. ett exempel på huru lärjungarne

borde förhålla sig emot hvarandra inbördes; först

sedan 4:de seklet fattades denna handling i egentlig

mening och fortfar ännu inom Catholska kyrkan.

voéoj, Tjca (vooz ctr. voyc) varseblifva a) med yttre

sinnet (icke i N. T.), b) med det inre, gifva akt

på, besinna Mt. 24: 15, Mc. 131 14, fatta med

förnuftet Eom. 1: 20, inse, förnimma, märka, be-

gripa, förstå Mt. 15: 17 al.

vÖTjfia, «roc, to (fgde) det varseblifna, tänkta, tauke

a) tänkesätt, afsigt, plan, anslag ~äv vo^pa

rou Xou 2 Cor. 10: 5 »i det vi före hvarje (fiendt-

ligt) anslag ss. fånge iu i Christi lydnad» (tänkt

ss. en ort dit fienden föres fången); plur. ränker

2 Cor. 2: 11; b) sinne, förstånd 2 Cor. 3: 14 al.

vöfto;, ov, äfven 2 ändelser, oäkta (född utom

äktenskapet) Hebr. 12: 8.
*

vop-fj, jyc,
'fy

{vipw beta) = vopo? betesmark, bete,

metaphor. Joh. 10: 9 = andlig näring, löda; s^scu

v. 2 Tim. 2: 17 (= i/épeaDai 1. 8iavépsodai ut-

breda sig =) gripa 1. fräta omkring sig.

vopteco, taa (ydfios) egentl. erkänna ss. sed, bruk,

lag, hafva i bruk, pass. erkännas ss. sed, bruk,

lag, vara brukligt, öfligt, pläga Act. 16: 13; se-

dermera i allmänhet: anse, mena, tro, hålla före

Mt. 5: 17 al, cos évofiiCsro Lc. 3: 23 ss. han

ansågs (neml. af Judarne i allmänhet), efter all-

männa meningen.

vouixåz, q, 6v (vopoz) tjenlig, duglig, hörande till

lagen pdyai v. Tit. 3: 9 stridigheter 1. tvister rö-

rande lagen, laglig; subst. erfaren i lagen, lag-

kunnig, 1. lagklok = b ypappoLTséz Mt. 22: 35

al.; så kallades de Judar, lika voro erfarna i de

heliga skrifterna och kunde gifva svar på svårare

frågor i synnerhet beträffande Mosaiska lagen —
voro således på en gäng Judarnes Jurister och

Theologer; se äfven vopodtouoxaXoz.

vopipcoz, adv. (af vopipoz egentl. tjenlig för 1. en-

lig med lag, lagenlig, laglikmätig) lagUhtnätigi 1

Tim. 1: 8 (parononiasi) d. ä. rätteligen; efter en

bestämd ordning, efter kämpareglor 2 Tim. 2: 5

(= efter den Evangeliska kallelsens lagar).
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vbpcapa, azoz, zo (vop.tCa>) egentl. allt genom bruk,

häfd, sed 1.. lag antaget, erkändt, infördt, vanligen

det i en stat brukliga, gällande, gängse myntet,

statens mynt, penning numisma, numus Mt.

22: 19. *

VOfJLodtddoxakos, ou, b (yöpoq, dtdäoxaXos) laglä-

rare, lärare och förkunnare af Mosaiska lagen -

vopcxSc och ypappazsuz, lagklok, lagtolkare 1.

-tyd are, skriftlärd Lc. 5: 17 al.

vop.ods.oia, cc, 'fj (följ.) lagstiftning (den Sinaitiska)

Eom. 9: 4.
*

vopotteréco; rjpat. (följ.) vara lagstiftare, stifta lagar,

genom lagar förordna 1. påbjuda, lagstadga, grun-

da; pass. man stiftar lag för mig — b Åabs ert

aözvj<; 1. auzfj vevopodézqzat Hebr. 7: 11 för fol-

ket har lag blifvit stiftad på grund af detta (presta-

dömet) d. ä. den för folket stiftade lagen är derpå

grundad (se Azoizixöq), rj dcaMrjxrj vs-

vopoder/jvai Hebr. 8: 6 stiftelsen har blifvit lag-

stadgad h grundad på herrligare löften.

vopoftéz-qq, ou, b (följ., zid-fjpi) lagstiftare, Jac.

4: 12.
*

vöp.o<;, oo, b (vép.co pasco, dispesco, tribuo —
suum cuique —

;
ursprungligen = vopöz betes-

mark, men vid betydelsens förändring ändrades

ock accenten)- egentl. det tilldelade, anvisade; an-

ordning, förordning, norm, regulativ, rättesnöre,

regel, lag — i synnerhet den gudomliga l:o) den

genom Moses uppenbarade Mt. 5: 17 saspissime

;

v. 'épycov kallas den Rom. 3: 27, emedan den be-

stämmer gerningar ss. vilkor för saligheten; öfver

epja vöpou se epyov-, b v. rcov évzoÅöjv év doy-

paaiv Eph. 2: 15 lagen som innehåller de i be-

fallningar bestående buden, 8iå vöpou vöpxp o.zcé-

do.vov Gal. 2: 19 »genom lagen är jag död lagen»

(på begge ställen menas Mosaiska lagen — och

det svåra stället torde med tillägget Xa> auvs-

azaupcopai sålunda kunna förklaras : genom Chri-

sti korsfästelse blef lagens förbannelse på honom

verkställd och så till vida dog Han genom lagen;

den som nu med Christo är korsfästad, på honom

är likaledes lagens förbannelse verkställd, så att

han genom sin andliga gemenskap med Christi

död också är död genom lagen, följaktligen afdöd

lagen,' emedan nu, sedan lagen på honom verk-

ställt sin rätt, den förbindelse är upplöst, hvari

han stod till lagen, jfr llom. 7: 6, Gal. 2: 13) —
utmärker a) Pentateuchen i förening med de öfriga

delarne af G. T. ss. b v. r) 1. xai ol Ttpoyrjzai.
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Mt. 5: 17 al., fullständigast b v. Mcaaécos xai

Tzpocprjxat xac (paÅpoi. Lc. 24: 44: b) hela G. T.

(metonymice) Joh. 10: 34, 12: 34, 15: 25, Rom.

3: 19, 1 Oor. 14: 21. — 2:o) den genom Chri-

stus gifna Gal. 6: 2 = kärlekens bud jfr Joh.

13: 34, 15: 12, v. maxecoQ Rom. 3: 27 kan

Evangelium kallas, emedan det föreskrifver tron

ss. vilkor för saligheten, liksom Mosaiska lagen

bestämmer gerningariifi ss. detta vilkor, v. ziÅsiog

riyc éÅso&splac: Jac. 1: 25 (jfr 2: 12) heter Evan-

gelium ss. frihetslag, emedan det föreskrifver fri-

heten ss. vilkor för en christens handlingssätt,

och denna frihet få vi genom tron på Ghristum

Joh. 8: 36. — 3:o) i allmänhet lag, norm, rätte-

snöre ss. éaurolz elffi v6po c; Rom. 2: 14 de äro

sig sjelfva en lag, tjena sig sjelfva till lag d. ä.

deras egna sedliga natur (sedelagen) företräder för

dem den uppenbarade lagens ställe, hkn Judarne

hafva; ertpoz vöp.OQ Rom. 7: 23 en lag af annan

art — v. r$c äpo.priaq ibid., v. rob voöq ibid.

det från det sedliga förnuftet utgående regulativet

för auvrjoeadai rw v. rou Qsou v. 22 = sede-

lagen, b v. zou nveupazoz riyc Ccorjq Rom. 8: 2

den H. Andes lag, hkn (neml. H. Andes verkande

i menniskans inre) förmedlar det eviga lifvet —
se för öfrigt de substantiver med hka vopoz är

förenadt.

voaéto (voffoc;) vara sjuk rrspl zt 1 Tim. 6: 4 rö-

rande 1. i afseende på ngt, hafva olycklig förkär-

lek 1. passion för ngt.
*

voarjpa, azoz, ro (fgde) sjukdom Joh. 5: 4.
*

voaoz, ou, i] sjukdom, krankhet Mt. 4: 23: 24 al.

vooaiä, äc, 7] — vtoaaiö. (veoaatK) egentl. nästet

med ungarne; kycklingskara Lc. 13: 34. *

voaalov, ou, ro = veoamov, diminut. (af veoggös)

liten unge, kyckling Mt. 23: 37. *

voaacK, ou, b = vsogoik, likt se.

voa(fi^co; ladprjv (voacpc fjerran, afsides, afskildt)

lägga afsides, aflägga, afskilja; i N. T. i med.

aflägga åt sig, taga undan för sin räkning, undan-

1. försnilla Act. 5: 2. 3, Tit. 2: 10.

vözo<z, ou, b (besl. med véaj, vaxo vara våt) regn-

vind, sunnan (emedan den ofta åtföljdes af regn)

Lc. 12: 55, Act. 27: 13; -- söder Apoc. 21: 13;

— söderland fiaauiaau vbzou Mt. 12: 42, Lc.

11: 31 söderlandets drottning cl. ä. Sabaeernas

drottning i Lyckliga Arabien (1 Reg. 10).

vou&saca, «c,
!
<] st. vooäszia 1. voutféz-fjois (följ.)

läggande på sinnet, förmaning, varning, tillrätta-

28
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visning (vare sig med ord 1. slag) 1 Cor. 10: 11,

Tit. 3: 10, v. Kupiou Eph. 6: 4 (så att HERren

föreställes ss. den tuktande och tillrättavisande,

så vida neml. HERren genom sin Anda der vid

drifver och styr fäderna).

voutfszsco (sv vw ziUtjpt) lägga på sinnet 1. hjertat,

förmana, tillrättavisa Act. 20: 31 al.

vouptrjvia, ac, ?] (vsos, pijv 1. prjvfj måne) nymånad,

nymåne, ny Col. 2: 16; enligt Num. 28: 11 skulle

första dagen i hvarje månad firas med offer och

anses ss. högtidsdag (1 Sam. 20: 5), ehuru arbete

icke var förbjudet. *

vouvsy<o<z, adv. (af vouveyijz hafvande förstånd af

vouz, syco) klokt, betänksamt, förståndigt Mc.

12: 34.
" *

vo5c (smdr. af voo<;), voöq, vot (i profangrek. vou,

uä>), vouv sinne, sinnelag, sinnesbeskaffenhet 1.

-tillstånd, förstånd, förnuft, ngns hela andliga ha-

bitus 1. beskaffenhet, moraliska och intellectuella

väsende, dess bättre jag, högre natur )( adp$ ss.

den lägre se t. ex. Rom. 7: 25; anm. detta ofta

förekommande ord får sin särskilda betydelse af

sjelfva meningen hvari det står — särskilda stäl-

len: r/c fåp — — — Kupiou Rom. 11: 34 ty

hvem har känt HERrans sinne (mening)? (har af-

seende på yvcocra: i fgde vers); r/c jåp

syopsv 1 Cor. 2: 16 (se oupftiftd^oj); aaXeudyj-

vai åizb zou voöz 2 Thess. 2: 2 (se aaAs.ua>),

o. s. v.

Nup.<päc, a, b (smdr. af Nup.cpödwpos) Nymphas,

en christen i Colossre, i hkns hus en församling

hade sina sammankomster Col. 4: 15.
*

vöpcpY], 27c, Yj (besl. med nubo, hölja, beslöja; ty

beslöjad lemnades bruden åt brudgummen) för-

lofvad, brud Joh. 3: 29 al.; äfven nygift qvinna,

svärdotter )( itsvdspu. Mt. 10: 35, Le. 12: 53.

vup<flo~, ou, o (fgde) brudgum Mt. 9: 15 al.

vup.cpiöv, iouos (se fgde) brudkammare ; oi uloi zou v.

Mt. 9: 15 al. — Tia.po.vupipiai brudgummens- vän-

ner (brölloppsfolket). Brölloppsdagen begaf sig

brudgummen smyckad och smord med sina följe-

slagare (ol uloi zou y.) till brudens hemvist och

förde henne djupt beslöjad och åtföljd af sina

tärnor i högtidligt tåg under sång. musik och

dans, om aftonen vid fackel- och lampsken, i sin

faders hus. Brölloppsfcstcn, föranstaltad på brud-

gummens bekostnad, räckte vanligtvis i 7 dagar.

Vänner och bekanta blefvo dertill talrikt inbjudna,

och festen upplifvades med sång och gåtor. Någon

egentlig vigsel egde icke rum; man synes blott

hafva öfver brudparet utsagt välsignelsen; bröl-

loppsaftonen infördes det unga paret af Tiapavup-

<pim i brudkammaren.

vuv, adv. nunc, nu l:o) accentueradt a) temporale,

nu, nu för tiden, för närvarande Mt. 24: 21 so3-

piissime (säges både om det närvarande ögonblicket

och en relativt längre tidrymd); b, Yj, ro vuv Rom.

3: 26 al. den nu- 1. närvarande; u~b zou vuv Lc.

1: 48 al. ifrån nu, sco; zou v. Mt. 24: 21, Mc.

13: 19 ända tills nu 1. hitintills, äfven dypc zou v.

Rom. 8: 22, Phil. 1: 5; bildar alltså adverbial-

begrepp, liksom plur. zavuv =. zå vuv Act. 4:

29 al.; ro vuv syov Act. 24: 25 för det närva-

rande; — b) conclustve nu, alltså, då det så är 1.

förhåller sig Lc. 2: 29 al., vuv ds ofta = vuvi

åé (se följ.); äfven öfvergång till ett nytt med-

delande xai vuv zb xazsyov oYoazs 2 Thess. 2: 2

och nu — det hindrande kännen J. — 2;o) accent-

löst (= vuv 1. vu som icke anses förekomma i

N. T.) nu, då, ss. äys v. Jac. 4: 13, 5: 1 välan

nu 1. då ! ,

vuvi — fgde med i demonstrativum just nu, i när-

varande stund, äfven b, i], zö v. ss. Act. 22: 1

den just nu förevarande; v. ds quae cum it a

sin t vid sådant förhållande, i detta sakernas skick,

som saken verkligen förhåller sig Rom. 3: 21 al.,

men äfven blott temporale: i närvarande stund, nu

t. ex. Rom. 15: 23, 2 Cor. 8: 11 al.

vi>$, vuxzoc:, vj nox, natt Mt. 4: 2 )( rjpépa; vux-

r«V Mt. 2: 14 al. om natten, vuxza xat Yjpépav

Mt. 4: 27 1. voxzbz xai Tjuspaz Mc. 5: 5 natt

och dag, r«c vuxza; Lc. 21: 37 om 1. under

nätterna, oY b):ijz vuxzik Lc. 5: 5 hela natten

igenom, dia. z9)s v. Act. 5: 19 al. under natten,

sv vuxzi Act. 18: 9, 1 Thess. 5: 2 om natten,

zauzrj zfj v. Lc. 12: 30 al. 1. sv. z. z. v. Mt. 26:

31 «/. i denna natt; äfven metaphor. dödens natt

Joh. 9: 4, mörkrets och okunnighetens natt Joh.

11: 10 al.

vuaaco, svu$a stöta, sticka, såra; n ztvi Joh. 19:

34 sticka i ngt med ngt. *

vuozd^co, a£a ~ vsuozuZio, frequentat. (af vsuco)

nuto, nicka tidt och ofta, i synnerhet af sömn;

blifva sömnig Mt. 25: 5; äfven blunda, slumra i

figurlig mening 2 Petr. 2: 3.

f vuyb>

Y
/
t/.spov, ou, zö (vu£, ijpspa) natt och dag,

dygn 2 Cor. 11: 25.
*
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Nöjs, b indecl. hvila) Noach, den bekante pa-

triarken, som vid syndafloden sjelf 8:de blef räd-

dad i arken jemte sin familj Mt. 24: 37 al.

vco&pns, d, ov (= vaj&qz, beslagtadt med vo&os

äfven vo&oz dunkel, matt — egentl. sömnig af

vsöco, vuazd^co) sömnaktig, trög, långsam, lat;

v. tcuc åxocuz Hebr. 5: 11 tröge för det hörda,

ffp/a, «C, ?] ($évo<z) egentl. egenskapen af främling,

en sådans tillstånd 1. belägenhet; stället der han

hyrt sig in, hyrd lokal, herrberge Act. 28: 23,

Phil. 22; i profangrek. vanligen gästvänskap.

^svi^o), <-oa; iadrjv ($svo<;) l:o) upptaga ngn ss.

gäst, hafva till gäst, undfägna, förpläga riva

Act. 10: 23, 28: 7, Hebr. 13: 2; pass. och

med. upptagas till gäst, gästa, hafva herrberge,

bo napd rivi Act. 10: 6, 21: 16 hos ngn, äfven

Act. 10: 18. 32. — 2:o) göra främmande, sätta

i förvåning, deraf ro $. Act. 17: 20 främmande,

ohördt, sällsamt, förvånande; pass. känna sig främ-

mande, sättas i förvåning sv ztvi 1 Petr. 4: 4

jag förvånas öfver ngt, det förekommer mig främ-

mande, sällsamt, äfven ztvi v. 12.

$svoåo%éco, rjaa (följ., dé%opai) emottaga 1. herr-

bergera främlingar 1 Tim. 5: 10.
*

$évoc;, 7], ov främmande, ny Act. 17: 18, Hebr.

13: 9; ovanlig, sällsam, främmande för ngns be-

stämmelse 1 Petr. 4: 12; trop. främmande för en

sak, utan kunskap 1. delaktighet deri tiv<k Eph.

2: 12; — ss.- subst. a) främling Mt. 25: 35 al.,

som icke hör till (theocratien) Eph. 2: 19 )( oop-

TtoMzTjs zcuv aykov, b) gästvän, värd Pom. 16: 23.

féöT^c, o/j, b sextarius, ett mått för torra och

våta varor, ungefär \ stop; i allmänhet kruka,

kärl Mc. 7: 4. (8).

^rjpabto, ava; appai, dvärjv (följ.) göra torr, för-

torka Jac. 1: 11; pass. torkas bort (om en källa)

Mc. 5: 29, (om en flod) Apoc. 16: 12, förvissna
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det som förkunnas, framställningarne (om Christi

konungsliga öfverstep resta döm e, som blifvit före-

bildadt i Melchisedek — deras böjelse för Juden-

domens yttre gudstjenst och deras farhåga för

lidandet hade gjort dem tröga och sömnaktiga);

fkmr äfven Hebr. 6: 12.

vwzoz, oo, b rygg Eom. 11: 10. *

(om säd) Mt. 13: 6 al., (om träd) Mt. 21: 19. 20

al., (om en hand) Mc. 3: 1. (3), (om blomster) 1

Petr. 1: 24; vara torr 1. mogen (om säd 1. gröda)

Apoc. 14: 15; utmärglas, förtäras Mc. 9: 18.

$qpös, d, ov torr, utan vätska )( byp6<z, förtorkad,

förvissnad Mt. 12: 10 al.; Yj $y]pd. scil. yrj Mt.

23: 15, Hebr. 11: 29 torra 1. fasta landet.

$oÅivo$, -q, ov (följ.) af trä 2 Tim. 2: 20, Apoc.

9: 20.

$6Åov, oo, zo (£éto, $6o) skafva, skära) l:o) trä-

stycke (det döda, från stammen huggna) a) trä i

allmht, virke, timmer 1 Cor. 3: 12; Apoc. 18: 12;

b) allt af trä gjordt, käpp, påk, stång, stock, staf

Mt. 26: 47. 55 al, påle (kors) Act. 5: 30 al.,

stock 1. fotblack Act. 16: 24. — 2:o) = oév-

opov, lefvande träd Lc. 23: 31; f. r^c Cw^C

Apoc. 2: 7, 22: 2. 14. 19 lifsens träd (betecknar

det städse förnyade meddelandet af det gudomliga

lifvet åt de saliga — en städse ny näring af den

sanna kärleken — afser Apoc. 2: 4).

$opdaj; ypac, TjodprjV ($opov rakknif af qéco, $6aj

se fgde) raka, klippa; med. låta klippa zvjv xs<sa-

?:f]V Act. 21: 24 hufvudet 1. håret på sig, äfven

utan xsya.Yrjv låta klippa 1. raka sig (i hufvudet)

1 Cor. 11: 6; p. p. p. som har klippt hår 1 Cor.

11: 5. — Anm. Långt hår ansågs för en qviimas

prydnad både hos Judar och hedningar; det af-

klippta deremot var tecken antingen till sorg 1.

oförskämdhet (ss. hos hetärerna) och till och med

straff för äktenskapsbryterskor.
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c

0, fy,
tö (ursprungligen roc, rf], to — af hka for-

mer i äldre och dor. språket finnas nomin. plur.

toi, Tat — alltså och) l:o) egentl. pronomen cle-

monstrativum (isynnerhet hos Homerus) den, denne;

äfven i N. T. tou yap xoii yévoz sapév st. twjtou

Act. 17: 28 (första hälften af en hexameter utaf

Aratus från Cilicien i 3:dje århundradet f. Chr.);

äfven i nominat. b ds, di dé Mt. 2: 5 al. men

han, men de 1. desse, äfvensom vid 6 pév — b dé,

den ene — den andre, den förre — den sednare,

äfven ett 3:dje o dé Mt. 13: 23, oi p.év — di dé

somliga — andra Rom. 2: 7. 8 al. — 2:o) ar-

ticulus prcepositivus, bestämd artikel scepissime;

a) utan bifogadt substant. står artikeln i mascul.

och femin. med genitiv, när sammanhanget visar,

hkt substant. skall förstås inunder, vanligen son

t. ex. 'fäx(oj3oc 6 WXipaioo Lc. 6: 15 Jacobus,

Alphaei, son o. s. v., men äfven fader ss. 'Ep.pwp

1. —bp b 2u%ép Act. 7: 16 Emraor, Sychems fa-

der, broder ss. Voudox (b) Yo.xcbfioo Act. 1: 13

Judas, Jacobi broder, hustru Mt. 1: 6, Joh. 19: 15,

äfven husfolk, tjenare ss. oi X?Jr]<, 1 Cor. 1: 11

Chloés folk. — b) neutrum med bifogad genitiv

utmärker ofta en persons 1. saks egendom, vä-

sende, natur, förhållande o. s. v. t. ex. sv toéc

tou HO-Tpbz pou Lc. 2: 49 i min faders egendom

1. hus d. ä. i templet, to. tou vöpou Kom. 2: 14

lagens innehåll 1. föreskrifter, to. tou Åupiou 1

Cor. 7: 32 HEErans sak, to r-yc dö$-/]<; 1 Petr.

4: 14 det himmelska herrlighetsväsendet, to riyc

åh}&ou<; xapoipius 2 Petr. 2: 22 (dem har händt)

det som hör till det sanna ordspråket = på dem

slår ordspråket in, to riyc o.upiov Jac. 4: 14 det

som hör till morgondagen, livad morgondagen inne-

bär 1. har med sig o. s. v. — c) neutrum to en-

samt står a) framför hela satser för att inleda

dem, liksom uti i profangrek. = colon, t. ex. Mc.

9: 23, framför frågor ss. Lc. 1: 62 al, i allmht

satser ss. to el duurj Mc. 9: 23 det der »o ni du

kan», 1 Cor. 4: 6 det der »icke utöfver livad som

är skrifvct» o. s. v. — /?) framför enskilda ord

t. ex. rb "Ayap Gal. 4: 25 ordet Hagar, tö uvéflr]

Eph. 4: 9 det der åvéfir], tö orjfiepov ITebr. 3: 13

i

det der i dag al. — d) neutrum med prcepos. tö

y.o.t ép.é Rom. 1: 15 hvad mig beträffar, to

upeöv Rom. 12: 18 å eder sida, to. Tzpöz tov Qtöv

Rom. 15: 17 i hänseende till Guds sak, Hebr. 2: 17

i det som rörer deras förhållande till Gud o. s. v.

— Anm. Det är ett lika stort, som allmänt fel att

vid ö iversättning förbigå artikeln; så t. ex. öfver-

sättes åvéftif) ek tö opos Mt. 5: 1 han steg upp

på ett berg, då det bör heta: på det der befint-

liga berget; likaså är t. ex. b z-ovjoz 1 Cor. 4: 5

icke blott lof, utan det Honom tillkommande lof

o. s. v.; vid tou med infin. t. ex. tou {i0.-710*05]-

vat Mt. 3: 13 al. är bäst att underförstå vjsxa,

emedan det betyder »för att», »till att», »på det

att» o. s. v.

öydoijxovTa, numer, cardin. (följ.) åttatio Lc. 2: 37,

16: 7.

oydooc:, 'f], ov, numer, ordin. (bxTib) den åttonde

Lc. 1: 59 al, sjelf åttonde 2 Petr. 2: 5 (om

Noach), som äfven heter aoTÖc: oyd. Apoc. 17: 11.

oyxoc-, ou, b (obrukl. sy/.co, hvaraf svsyxslv aor. 2

till (fépco, alltså = wöpTos) börda Hebr. 12: 1

(tropice = vidhängsenhet vid jordiska ting, som

hindrar oss i loppet på vädjobanan), tyngd, vigt,

massa. *

8de, fyds, TÖds, pronomen demonstrativum (b, dé)

denne, han här, han — har afseende a) på det

följande Act. (15: 29), 21: 11, Apoc. 2: 1 al;

b) på det föregående Lc. 10: 39, 16: 25 (Tisch.

har mos). — Jac. 4: 13 betyder det »den här» 1.

»den der»; anm. i profangrek. hafva bos, Toiözds

och (ods vanligen afseende på det följande, ooto?,

toioutoz och outcoz på det föregående.

bdsuco (båöz) gå, färdas, fara, resa Lc. 10: 33. *

bd-qyéio, fyaio, r
t
ao. (följ.) vara vägvisare, visa vägen,

vägleda, leda Ttwu Mt. 15: 14 al; äfven i andlig

mening vägleda, undervisa Joh. 16: 13, Act. 8: 31.

buYjybc, 00, b (odds* fyysopui) vägvisare 1. -ledare

Act. 1:16; metaphor. ledare, lärare Mt. 15: 14 al.

båoiuopéoj (bboi~öpoz vägfarande af bdöz och zb-

po$ fart, väg af -slpio genomtränga 1. fara) fär-

das på en väg, resa, vandra, vara på vägen Act.

10: 9.
*



ådoiitopia

båoinopia, ac,
fy

(fgde) vandring, resa Joh. 4: 6,

bå. TZokXdxn; 2 Cor. 11: 26 genom ofta företag-

na = talrika resor.

öåé<;, ou, S
Q (besl. med eåoz säte etc. af eQopai

sitta; qsi stratum det som är lagdt, bredt, bro-

adt) l:o) väg, stig, gata a) egentligt Mt. 2: 12

scepe, båbv ftoldaorfi Mt. 4: 15 = E^H T] "IT

v er sus mare åt hafvet 1. sjön (Galilseiska) till

= irapaftahaaaio. v. 13, bå. éåvcöv Mt. 10: 5

väg till hedningarne, tojv åyuov Hebr. 9: 8 till

helgedomen 1. det aldraheligaste, odbu itoiéiv Mc.

2: 23 bana väg (deremot skulle bå. fcomadai be-

tyda it er facere); b) oegentligt båb<; elprjvr]<z,

Ccorjz, acoT7)pia<z Lc. 1: 79 al. till frid (frälsning)

o. s. v.; T/jv bå. rivos kroipkäQeiv, éu$uveiv 1.

xataaxeudCetv Mt. 3: 3 al. bana 1. bereda väg

för ngn (metaphoren är tagen af dem som reda till

vägen, der konungar skola färdas fram). — 2:o)

väg, resa Mt. 5: 25 al., 7]uépa<z bo. Lc. 2: 24

dagsresa, oafifiuxoo 63. Act. 1: 12 sabbatsresa

= 5 stadier = 2000 grek. alnar (endast så långt

ansågo sig Judarne kunna färdas på sabbatsdagen

jfr Exod. 16: 29). — 3:o) väg, mått och steg,

sätt och vis, handlingssätt, förfarande, förhållande

Mt. 21: 22 al. éXäeiv ev bod) åixaioauvqz 1. c.

komma på rättskaffenhetens väg, vandra rättskaf-

fens; al bå. tou Oeou Kom. 11: 33, Hebr. 3: 10

Guds vägar, rådslut, mått och steg, al bå. aoo

al ev Xw 1 Cor. 4: 17 de vägar som jag går i

Christi tjenst — i synnerhet christna läran 1. sa-

lighetsvägen ss. slvac rrjs boou Act. 9: 2 vara af

den vägen (christna läran tillgifven) jfr 19: 9,

22: 4, fullständigare båb<; tou Kupioii Act. 18: 25

HE Urans väg, den väg Han utstakat (för salig-

hetens vinnande), christna läran \. religionen, som

äfven kallas Mt. 22: 16, Mc. 12: 14, Act. 18: 26

bå. rou Qeou, emedan den har sitt ursprung från

Gud (Guds vilja och råd om menniskors salighet),

q bo. r-yc åbjåsiag 2 Petr. 2: 2 (så vida den är

en med den gudomliga sanningen överensstäm-

mande lefnadsbildning), jfr äfven bå. elprjV-qq,

Zcovjc:, owvrjpias här ofvan.

båoåc, odovToc, b (besl. med eåco = éaDUo, liksom

dens, qsi edens af ed o) tand Mt. 5: 38 al.

boovda) (följ.) förorsaka smärta 1. bedröfvelse, be-

dröfva; i N. T. pass. (2 pers. båovdaai contr.

för båuvd.eaai, vanligen öouvä; jfr xaoydop.ai)

känna smärta, bedröfvas, ängslas, sörja Lc. 2: 48,

16: 24. 25, M xm Act. 20: 38.
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öåuvrj, 7]c,
fy

(=-- åurj, af åuopai, se åuoj =) egentl.

undergång, elände, lidande, smärta, qval, veder-

möda Kom. 9: 2, 1 Tim. 6: 10.

dåupp.bc; ou, b (båupop.ac klaga, jemra sig, sörja —
samstämmigt med fgde — troligen onomat. ord)

klagan, veklagan Mt. 2: 18, 2 Cor. 7: 7.

'0£iac, ou, b (u^iy min styrka är Jehova) Ozias 1.

Usias, Amasia' son, hkn ss. 16-årig yngling upp-

höjdes på thronen efter fadrens mord 809 f. Chr.

Han regerade i 52 år till 758 f. Chr. i theocra-

tiskt sinne; fick i sina sista lefnadsär spetälskan

och öfverlemnade regeringsomsorgen åt sin son

Jotham; enligt Mt. 1: 8 Jorams son, fkmr äf-

ven v. 9.

öZco (stam oåa>, hvaraf perf. 2 oåcoåa och odor)

lukta — väl 1. illa, det sednare Joh. 11: 39.
*

odev, adv. (correlat. till nådev) unde, hvadan, dä-

dan; l:o) hvarifrån, derifrån Mt. 12: 44 al., Mt.

25: 24. 26 per attractionem derifrån, hvarest. —
2:o) hvarför 1. derför Mt. 24: 7 al.

åttovq, f]<z, b fint, hvitt linne; linneduk 1. -kläde

Act. 10: 11, 11: 5.

oäövcov, ou, to, diminut. (af fgde) en linneremsa 1.

charpie till förbindning af sår; i N. T. bindlar,

hvarmed lik plägade svepas, svepning Lc. 24: 12 al.

oiåa, se eloco.

olxecaxoc, 37, öv (följ.) hörande till huset, huslig; i

N. T. subst. husfolk Mt. 10: 25. 36.

olxsloq, «, ov (ocxos) domesticus, huslig, hörande

till huset 1. familjen; ol olx. 1 Tim. 5: 8 husfolk,

olx. tou Qeou Eph. 2. 19 Guds husfolk 1. med-

lemmar af Guds hus (theocratien — heligamanna-

samfund — är tänkt ss. en uti ett hus boeude

familj, der Gud är olxoosanbrrjc;); äfven anhörig,

som tillhör ngn 1. ngt ol olx. riyc maTecos Gal.

6: 10, som tillhöra 1. äro tillhöriga tron, de tro-

ende (andra: trosförvandter).

olxexda 1. -Tia, «c> '/] (följ.) hus- 1. tjenstfolk Mt.

24: 45
|!
thpanecox. *

olx£T7]<;, ou, b (följ.) egentl. medlem af huset ss.

hustru, barn, tjenare; sedermera och vanligen (så

i N. T.) tjenare, slaf Lc. 16: 13 al.

olxéco (ocxoz) bo ev zivt trop. Rom. 7: 17 al., p.ezd.

tivoz 1 Cor. 7: 12. 13 (om äktenskaplig samman-

lefnad); äfven transit. bebo <pcu<; öjtpözanv 1 Tim.

6: 16 bebo 1. bo uti ett otillgängligt ljus (denna

föreställning, att Gud, som sjelf kallas ljus, bor i

ljuset, finnes annars ej i N. T., men väl i G. —
jfr Ps. 104: 2, Hez. 1 cap. — ; till denna före-
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ställning, att Gud är omgifven af ett otillgängligt

ljusmajestät, sluter sig den motsvarande tanken

ov sidsv oude\; dvbpwiiiov, ödde Ideliv åuvazai,

jfr Joh. 1: 18, 1 Joh. 4: 2; prces. part. pass.

se olxoufiévTj.

oYxr][j.a, aroc, TÖ (fgde) det bebodda, ruin, i syn-

nerhet fängelse (äfven hos Attikerne för åeapxo-

ZYjplOV) Act. 12: 7.
*

olxqzr/piou, ou, zo (olxéco) ställe der man bor, bo-

ningsplats, boning a) egentligen zo idtov olx. Jud. 6

deras egna boningsplats (himlen); b) oegentligen

olx. rjfitov é$ oupavou 2 Cor. 5: 2 vår hydda som

kommer ifrån himlen (ty den är från Gud) d. ä.

vår uppståndelse- 1. förklarade lekamen.

olxca, «c, 7] (olxéco) hus, boning Mt. 2: 11 al., zou

xaiaapoq Phil. 4: 22 kejsarens hus, palats (ol ex

riyc x. x. z. Å. de tjenare som bodde i palatset),

zou izaxpiK pou kallar Frälsaren Joh. 14: 2 det

himmelska Jerusalem, himlen; metaphor. kallas 2

Cor. 5: 1 vår nuvarande kropp 7] entyeio; olxta

zou axyvou; den jordiska hyddan, som består i

(det bekanta) tältet (deremot uppståndelsekroppen

olx. u/eiponotYjzo; oupdvco;); metonym. a) husets

invånare, husfolk, familj Mt. 12: 25 al. ; b) husets

gods, håfvor, förmögenhet Mt. 23: 14 al.

olxtaxåc, se olxecaxo;.

olxodeanozico (följ.) vara husfader 1. husmoder, sköta

1. förestå sitt hus 1 Tim. 5: 14; anm. i denna

sednare betydelse fkmr ordet ej i profangrek. *

olxodsoTiözYjs, ou, o (olxos, deonozys) husherre,

-fader, -bonde Mt. 10: 25 al.

olxooopéco, yjoco, 7]oa-, rjftrjaop.o.1, rymt, rjftrjv (olxo-

dopo;) bygga ett hus, aedifico, l:o) bygga a) i

egentlig mening: olxlav Mt. 7: 24. 26 ett hus, men

äfven annat ss. rtupyov Mt. 21: 33 ett torn, vaov

Mc. 14: 58 ett tempel o. s. v., ti ém zi Mt. 7:

24 al., äfven ém xivo; Le. 4: 29 ngt på ngt, ol

oixoåo/jLOUVTes Mt. 21: 42 al. byggnadsfolket 1.

-männen; b) i metaphor. och andlig mening: upp-

bygga, befordra den christliga tillväxten, tillväxten

i den christliga sinnesförfattningen 1 Cor. 8: 1. 10

(på hvilket sednare ställe frågan dock är om en,

ss. Calvin anmärker, ruin os a redificatio, så

att här är en antiphrasis — »skall i christlig sin-

nesförfattning tillväxa ända derhän, att »)

al., olxoåofiéio&e 1 Petr. 2: 4 (imperativ) upp-

byggens, låten eder uppbyggas — nyttjas äfven

Act. 9: 31 om den fortskridande fasta organisa-

tionen af församlingen till det yttre {metaphoren

olxovo/j.ia

är tagen af ett hus, som under byggandet efter-

hand utbildar sig till en bestämd form); äfven

metaphor. bygga, grunda zt hti ztvt Mt. 16: 18

ngt på ngt. — 2:o) återuppbygga, återställa Mt.

23: 29, 26: 61, 27: 40, Mc. 15: 29; Gal. 2: 18

har fullständigt ndXtv olx.

olxodopi}, Tj;, f] (fgde) egentl. husbyggnad l:o) upp-

byggande, uppbyggelse blott i andlig mening, till-

växt och förkofran i kunskap, tro och helgelse

Eom. 14: 19 al., }j etc åÄXijXooG olx. 1. c. ömse-

sidig uppbyggelse (då hvarje christen föreställes

ss. en af Gud uppförd byggnad, på hkns full-

ändning en medchristen skall medarbeta); rj olx.

vqq '/petat; Eph. 4: 29 det christliga befrämjan-

det af (det förhandenvarande) behofvet. — 2:o)

byggnad a) i egentlig mening, Mt. 24: 1, Mc. 13:

1. 2; b) i allegorisk: olx. Geoij 1 Cor. 3: 9

(christna kyrkan och församlingen tänkt ss. Guds

tempelbyggnad), Ttaaa olx. Eph. 2: 21 hvarje chri-

sten församling, olx. éx Oeou 2 Cor. 5: 1 bygg-

nad frän Gud härrörande = uppståndelsekroppen

(den eviga hyddan för själen).

olxooopia, erc, 7] (se fgde) egentl. uppförandet af en

byggnad, sedan byggnaden sjelf; = fgde, upp-

byggelse 1 Tim. 1: 4, der likväl nyare editioner

hafva olxovopiav. *

olxodop.o;, ou, b (oTxoc, dépw, otoojia bygga) som

bygger hus, byggmästare Act. 4: 11 ||
olxodo-

p.OUVZiöV. *

olxouopéco (olxovapo;) vara förvaltare Lc. 16: 2.
*

olxovopia, a;, 7] (fgde) förvaltning af ett hus 1. hus-

håll, hushållning, förvaltning a) i egentlig mening

Lc. 16: 2—4; b) i andlig: om apostla-embetet

(ss. en förvaltning af Guds nådesanstalt) olx. Tte-

mazeupai 1 Cor. 9: 17 så har jag blifvit anför-

trodd förvaltare-embete (liksom en förvaltare, tänkt

ss. slaf, endast kan göra sin skyldighet, jfr Lc.

17: 10), '/] olx. zou Gsou el; upäc Col.

1: 25 Guds hushållsbefattning, som blifvit mig an-

förtrodd i afseende på eder (härmed menas apostla-

embetet, för så vidt dess innehafvare är förordnad

till förvaltare af Guds hushall, hvarmed kyrkan

betecknas, jfr 1 Tim. 3: 15); deremot 7} olx. zou

Oeou 1 Tim. 1: 4 Guds nådeshushållning 1. -an-

stalt (till menniskornas frälsning), så ock vj olx.

zou nXrjpaifjLCtxos rajy xeupwv Eph. 1: 10 den

vid tidernas fullbordan inträdande anordning 1.

inrättning, 7) olx. zyc ydpizo; Eph. 3: 2 inrätt-

ningen L. anstalten, som blifvit träffad i afseende
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på den nåd (det apostla-embete). likaså zou pu-

azrjpiou 3: 9.

ocxovopo^, ou, b (följ., vépco fördela, förvalta) för-

valtare af 1. föreståndare för ett hus 1. hushåll,

hushållare, skaffare a) i egentlig mening: Lc. 12:

42, 16: 1. 3. 8 (riyc ååixiaq = äåixoq), zvjs tto-

)<.eco<; Rom. 16: 23 förvaltare af stadskassan, stads-

kamrer; b) i andlig mening: olx. za>v puazrjpuov

Oeou 1 Cor. 4: 1 som fått i uppdrag att för-

kunna de förut obekanta Guds rådsslut om men-

niskors frälsning genom Christus (Gud är tänkt

ss. husfader för theocratien — 1 Tim. 3: 15),

olx. Oeou Tit. 1 : 7 är en biskop, för så vidt han

blifvit af Gud anförtrodd förvaltningen af försam-

lingen ss. Guds hus, olx. TwixiXrjs ydptzos Oeou

. 1 JPetr. 4: 10 förvaltare af Guds mångfaldiga

ydpis (se %äpis).

olxo^, ou, b (egentl. Fotxos = vi ens) hus l:o)

byggnad A) i allmänhet ss. oix. rtpozeuyrjz Mt.

21: 13 al. bönehus, épnopiou Joh. 2: 16 handels-

bod; B) boningshus a) i allmänhet hus, hem Mt.

9: 6. 7 sospissime, ev zw olxw 1. ev ocxoj Joh.

11: 20 al. inomhus, hemma = dixoi domi, el<z

zbv olxov auzou Joh. 7: 53 = dom u m hem till

sitt, xaz' olxov Act. 2: 46, 5: 42 hemma, i hus-

lig sammankomst )( év za> lepa), xar' dixouq Act.

20: 20 i enskilda hus, enskildt )( åypocrta, xazä

robs olxouc Act. 8: 3 här och der 1. hit och dit

i huseu (der neml. christna funnos), xar ocxov

zwoq Rom. 16: 5 al. i ngns hus. — b) förnä-

mare hus, palats ss. dpyiepéojz Lc. 22: 54 öfverste-

prestens, fiamÄécoc; Mt. 11:8 konungens, konunga-

borg. — c) Guds hus olx. Oeou Mt. 12: 4 al.

a) om stiftshyddan 1. c. al.; fi) om templet i

Jerusalem Mt. 21: 13 al.; y) tropice om det and-

liga templet olx. nveupazixiK 1 Petr. 2: 5 (som

egentl. betecknar det G. .T. templet och betraktas

ss. förebild till den christna församlingen, om hkn

uttrycket först fullkomligt gäller så väl med afse-

ende på dess inre väsende, som dess bestämmelse)

= o olx. zou Oeou 1 Petr. 4: 17, Hebr. 10: 21

HERrans 1. de trognas församling, det andliga

templet, ss. det tydligen säges 1 Tim. 3: 15, se

vidare här nedan. — 2:o) metonym. husfolk, fa-

*milj (se Tiazpcd), slägt, folk Mt. 10: 6 al. ; Hebr.

3: 2. 5 G. T:s folk ss. den församling, i hvilken

Gud hade sin boning, Hebr. 3: 6, 1 Tim. 3: 15

det N. T-.s folk, i hkt Guds boende kommit till

den fullkomligaste verklighet.
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olxoupévrj, 7]<z, rj (egentl. femin. part. pass. af olxéco,

scil. yvj) den bebodda jorden 1. bebodda delen af

jorden, verlden a) i vidsträcktare betydelse om hela

jorden Mt. 24: 14 al. och metonym. om dess in-

vånare ss. Act. 17: 31 al.;
f
q péllouaa Hebr. 2: 5

den tillkommande verlden (dermed menas himmel-

riket, den eviga saligheten — se v. 3). — b) uti

inskränktare betydelse om Romerska riket Lc. 2:

1 al.; anm. likaså kallas i profangrekiskan xar'

i$oyr/v den af Grekerna bebodda jorden för rj

oix. i motsats till barbarländerna.

f olxoupyoz. ou, o,
fy

(olxoc, epyov) som arbetar

hemma, huslig Tit. 2: 5
j|

följ.
*

olxouptk, ou, b,
fy

(olxo<:, oöpoz uppsyningsman,

väktare af bpö.co) som vaktar huset, blir hemma,

huslig Tit. 2: 5
||

fgde. *

olxzelpa), eiprjoco (oixzoq klagan, verop af oc = ve)

beklaga, ömka, hafva medlidande med, förbarma

sig öfver zivd Rom. 9: 15 (bis); se eÅeéco.

otxztppbz, ou, b (fgde) medlidande, förbarmande,

barmhertighet Rom. 12: 1 al., ocä zaiv olxz. zou

Oeou 1. c. förmedelst 1. vid Guds barmhertighet

d. ä. erinrande eder om densamma, b Tiazrjp zcov

olxz. 2 Cor. 1: 3 (genit. qualitatis) fadren, hvars

egenskap är barmhertighet = den barmhertige fa-

dren, ankdyyva olxzcppou Col. 3: 12 se anÅdyyvov.

olxztppxov, ov (se fgde) medlidsam, barmhertig Lc.

6: 36, Jac. 5: 11.

oipai, se diop.au

olvonözrjc;, ou, b (följ., Tttvco) vindrickare 1. -drin-

kare Mt. 11: 19, Lc. 7: 34.

olvo$. ou, b (egentl. Fdivos =) vinum, vin Mt.

9: 17 al; olv. ttoåuc 1 Tim. 3: 8, Tit. 2: 3

dryckenskap, olv. zou flupou riyc nopvetox Ba-

fiulcovot; Apoc. 14: 8 al. Babylons boleris hetsig-

hets vin — Babylons hetsiga 1. berusande sköko-

vin (antyder alltså ett berusande svärmeri), oiv.

zou äupou zou Oeou Apoc. 14: 10 Guds hetsig-

hets d. ä. upphetsande och bedöfvande vin, som

obemängdt iskänkes i vredeskalken (och borttager

all besinning — jfr Es. 29: 9, 51: 17, Jerem.

25: 15).

olvo<pXuyia, «c,
:
fj (olvo(pÅ'jyéa> vara begifven på vin

1. dryckenskap, -olvo(p?j)$ af fgde och (f).uco flöda

öfver) begifvenhet på vin, dryckenskapslusta, dryc-

kenskap 1 Petr. 4: 3.
*

dioput, sradr. oip.m mena, förmoda, tänka, tro, hålla

före med accus. och infin. Joh. 21: 25 med blotta
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infin. Phil. 1: 17 (liksom i profangrek., då det är

samma person), med dzi Jac. 1: 7.

ouk, «, ov (correlat. till 7ro?oc) qualis a) uti in-

directa frågor: hurudan, af hvilket slag, hkn art,

livad för en Lc. 9: 55 (icke hos Tisch.), 1 Thess.

1: 5; b) så beskaffad som, sådan som, som Mt.

24: 21 al. (har afseende på ett förhandenvarande

1. utelemnadt demonstr. zoiouzo^ 1. b adtoc); o')y

ocov de dzi Rom. 9: 6 måste analyseras: od toi-

ouznv de Xéyco, oidv eaziv dzi, men icke sådant

säger jag som det är att d. ä. härmed vill jag

icke hafva sagt att .

öxvéco, ricra (oxvös, beslägtadt med ey<o, hållande 1.

dragande på en sak, dröjande) hålla 1. draga på

ngt, draga i betänkande, tveka, frukta, dröja Act.

9: 38.
*

öxvrjpiK, å, öv (fgde) trög, lat, försumlig Mt. 25: 26,

zrj anouofj Rom. 12: 11 i afseende på nitet (neml.

för christliga lifvets intressen); betänksam, betänk-

lig, besvärlig, betungande Phil. 3: 1.

\ oxzafjp.epo;, ov (följ., r)pépa) åttadagars, åtta da-

gar gammal, rtepizop.fj dxz. Phil. 3: 5 som blott

var 8 dagar gammal, då jag omskars ( )( prosely-

terne, hvilka först i sednare åren omskuros).

oxto) octo, åtta Lc. 2: 21 al.

t ÖXefrpsuco Hebr. 11: 28
||
åXo&peäé, hkt se.

*

dXeöpo^, o'j, 6 (oXX.upi förderfva, stam dXoj) förderf,

undergång 1 Got. 5: 5 al., efc o A. zrj<; ceapxo^

1. c. till köttets dödande d. ä. till dödande af

hans köttsliga natur, jfr Rom. 6: 6, Gal. 5: 24.

f dX.iyoraozia, «c, "g (följ.) klentrogenhet Mt. 17: 20

||
dmazta. *

f oÅcroTCiö-TOz, ov (följ., tt/ötjc) med liten 1. ringa

tro, klentrogen Mt. 6: 30 al.

dhtyos, f], ov (anses komma af Xr/yeo upphöra med och

o prostheticam — som snart upphör) liten, ringa,

obetydlig, plur. få — Mt. 7: 14 scepe; ev dXJycp

Eph. 3: 3 och di bXiycov 1 Petr. 5: 12 med

litet, med få ord, i korthet; ev dXiyu) Act. 26: 28,

somliga förstå derunder ypövo) på kort tid, andra

tyda: på föga när, p rop em o dum eller föga fat-

tas att du så ; men begge tydningarne

äro troligen oriktiga, ty uttrycket är ironiskt och

ev bör tagas instrumentalt »med 1. genom litet»

— d. v. s. så hastigt och lustigt går det

icke att öfvertala mig att blifva christen; ~po;

dXiyov scil. ypövov Jac. 4: 14 för en liten tid,

en stund ; — neutrum adverbiascit, något litet a)

om rum: ett stycke Mc. 1: 19, Lc. 5: 3; b) om

tid: en stund Mc. 6: 31 al., åk dpzi 1 Petr. 1: 6

nu en liten stund, äfven ol. 1 Petr. 5: 10 en

liten tid; c) om beskaffenhet: föga ss. dX.. u.yo.~a

Lc. 7: 47.

f dXtyöéuyo^, ov (fgde, $oyrj) klen-modig, försagd

1 Thess. 5: 14.
*

öXiympéco {dXiycopoc oaktsam af ÖXiyoQ och aipa

uppsigt, tillsyn, omsorg, besl. med bpdeo) ringa

akta, förakta, försmå zivd$ Hebr. 12: 5; i profan-

grek, älven vårdslösa, försumma. *

dXlyeoz, adv. (af dXiyoz) ringa, föga, knappt, just

oX. å-oipeöyovza: /.. r. X. 2 Petr. 2: 18 som just

hålla på att undfly dem som vandra i villfarelse

(hedningarne) — prmsens v.~o<p. utmärker, att de

ännu liksom befinna sig på flykten frän sitt tidi-

gare hednatillstånd och ännu icke hafva fått fast

fot inom det nya christliga gebitet — äro ännu

åazi
l
pix.xni v. 14. *

f oXndpeozyz, od, o (följ.) förderfvare 1 Cor. 10: 10,

jfr rPnttfÖ Exod. 12: 23. *

f dXodpeuw (oX.edpos) förderfva, förstöra, förgöra

Hebr. 11: 28. *

oXoxaörcopa, azo$, zo (öX.oxwjzéeo 1. -6m uppbränna

ett offer helt och hållet — af 8Xo$, xauo) det som

helt och hållet uppbrännes, brännoffer Mc. 12: 33,

Hebr. 10: 6. 8; anm. detta var det förnämsta af

alla offer och bestod af ett manligt offerdjur (oxe,

får, get 1. dufva), se ftooia.

SÅoxÅrjpia, «c. "Q (följ.) fullständighet, helfärdighet

Act. 3: 16. *

öÅéxXripos, ov {5Xo<z, xX'7;poz) som har lotten hel 1.

oskingrad, intager, helfärdig, bestående af alla

sina delar, fullkomlig, i fullständigt skick, hel Jac.

1: 4, dXoxX. zyprjdsb] 1 Thess. 5: 23

och måtte hela eder ande, själ och kropp bevaras

i oförvitligt skick o. s. v. Anm. Trichotomien —
a) anden bevaras äuér/.~Z(o~. när sanningens röst

städse herrskar i honom; b) själen, när den be-

kämpar alla sinnlighetens retelser; c) kroppen, när

den icke låter missbruka sig till verktyg för skam-

liga gerningar.

dXoXÖCti) (onomatop. ord af dXoXÖ - = é/.sX.sii =
åXaXa\ se åXaXé&o) ululo, tjuta, upphäfva klago-

rop, xX.aooaze bX.. Jac. 5: 1 gråten med jemmer-

rop; anm. i profangrek. nyttjas ordet om qvinnor

som upphäfva höga rop — vare sig jubelrop till

gudarne eller härskri, jfr Xenoph. Anabasis IV:

in. 19.
*
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EXoc;, 7], ov hel, oskadd, hel och hållen Mt. 4: 23 al.,

i alla afseenden, all ss. rouro de 8Xov Mt. 1: 22,

(21: 4), 26: 56, dt bXou Joh. 19: 23 alltigenom.

bXoreXfyz, éc (fgde, réXos) helt och hållet fullkomlig,

alldeles fullständig, hkn intet fattas af det som

härer till dess väsende, omnibus numer is ab-

solutus, upä<; bX. 1 Thess. 5: 23 eder helt och

hållet, hela eder personlighet, edert väsende, *

'OXupnö^, a, b Olympas, en christen i Rom, Rom.

16: 15.
*

oXmv#os, ou, b vinterfikon, som vintern öfver växer

efter bakom bladet och sällan mognar, omoget

fikon, grossus Apoc. 6: 13 (se auxfy).
*

oXcds, adv. (af okoc;) fullkomligt, helt och hållet, i

det hela, alls Mt. 5: 34, öfverhufvud, i allmänhet

1 Cor. 5: 1, 6: 7, 15: 29.

opfipos, ou, b imber (äfven besl. med umbra,

humor), regn, regnskur Lc. 12: 54.
*

f bpeipopai (troligen af d prosthet. och peipopai,

se pépos — liksom xéXXuo, åxéXXw) längta efter

delaktighet uti, förening med ngn rtvöz, vara upp-

fylld af kärlek till ngn 1 Thess. 2: 8
||

ipeipo-

pai, hkt se.
*

bpiXéco, "qoa (ppiXoz) vara tillsammans, hafva gemen-

skap 1. umgänge, umgås, samtala Ttpöq riva Lc.

24: 14, rivi Act. 24: 26, äfven absol. Lc. 24: 15,

Act. 20: 11 (tala, hålla föredrag? liksom under-

stundom dioléyeadai i profangrek.).

bpiÅia, gc, fy
(fgde) sällskap, samqväm, umgänge

1 Cor. 15: 33 se fy&oz.
*

opiXoq, ou, b {bpou, l'Å7j skara af el'Xco tränga till-

sammans) samlad skara, folkhop. Apoc. 18: 17

ém rcov nXoicov b bpiXos, i hka ords ställe bör

läsas b ént rönov nXécov. *

bpiyXrj, 77c,
fy

(obekant derivation) töcken, dimma,

moln 2 Petr. 2: 17 (jagade af stormvind — de

hålla icke hvad de lofva).
*

oppa, aroc, ro {copp.ai perf. pass. till bpdco) egentl.

det som ses, syn, anblick; vanligen öga Mt. 20: 34

||
ö<p$aXpa>v, Mc. 8: 23.

dpvuco 1. opvupt, topoaa (sannolikt af bp<K gemen-

sam, i anseende till edens förenande 1. förbindande

kraft) egentl. genom ed förbinda 1. förpligta; a)

svärja, bedyra absol. Mt. 5: 34 al., opxov dpv.

Lc. 1: 73 svärja 1. gå en ed; besvärja, taga ngn

till vittne och hämnare af sin ed d. ä. svärja 1.

bedyra vid ngn 1. ngt riva Jac. 5: 12, äfven ev

rivi Mt. 5: 34 al., e?c tt Mt. 5: 35, xard nvo<;

Hebr. 6: 13. 16. — b) med ed försäkra, edeligen

Melauder, Grek. Lex. t. N. T.
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lofva rivi n Act. 7: 17 1. rivi med infin. 1. 8ri

Mc. 6: 23 al, fullständigt heter det Act. 2: 30

bpxqj dpvöeiv rivi med infin.

bpod-upadov, adv. {bpög se bpou och Supik) egentl.

med gemensamt sinne, sam- 1. enhälligt, »endrägte-

liga» Act. 1: 14 al.

f bpotdZo), {Spoto<;) likna, vara lik xai
fy

XaXcd aou

bpoidQzi Mc. 14: 70 (Mt. 26: 73) scil. rrj ra>v

raXiXaimv (hvarken ordet 1. phrasen fkmr hos

Tisch.).
*

bpoiona&fyz, sc (följ., TzdSoz) af 1. underkastad sam-

ma lidelser och lidanden, lika beskaffad, lika svag

och bräcklig rivi Act. 14: 15, Jac. 5: 17 med 1.

som ngn.

opoios, a, ov — äfven af 2 ändelser Apoc. 4: 3 —
skrifves äfven bpolos (bpos, se bpou) lik, lika,

likadan, af samma art 1. slag rivi Mt. 11: 16 al.,

äfven riv<K Joh. 8: 55.

bpoioryc, f]to<;,
fy

(fgde) xa&' bp. Hebr. 4: 15 efter

likhet d. ä. lika, rivo<: Hebr. 7: 15 efter 1. i lik-

het, lika med ngn.

bpotöco, (haco, waa; lodfyaopai, ojdyv {opoio<;) göra

lik, förlikna, jemföra rivi ri 1. rtvd rivi Mt. 7: 24

al.; pass. blifva, vara, ställa sig lik rivi Mt. 6: 8,

äfven med &>e Rom. 9: 29 (der 2:ne föreställ-

ningssätt äro sammanblandade: »blifva lik» och

»blifva som»).

bpoUopa, axoz, ro (fgde) egentl. det lika gjorda,

a) gestalt, figur fyXXa^av elxovoz x. r. X.

Rom. 1: 23 de bort- 1. utbytte den oförgängliga

Gudens majestät med figuren af en bild utaf en

förgänglig menniska o. s. v., Apoc. 9: 7. — b) lik-

nelse, likhet rivöz Rom. 5: 14 al., ev bp. åvdpoj-

Ttou yevopevot; Pb.il. 2: 7 i det han uppträdde,

visade sig i menniskoliknelse 1. -likhet.

bpoitoq, adv. (af bpoio<;) på lika 1. samma sätt,

likaså, likaledes Mt. 22: 26 al.

bpoiwai^, ecoz,
fy

{bpoiooj) liknelse, afbild robs xa$
bp. 0eou yeyovoras Jac. 3: 9 som blifvit ska-

pade efter Guds afbild 1. »beläte» (jfr Genes. 1:

26: 27).
*

bpoXoyéto, fyaco, yjaa {bpou, Xéjco) tala 1. föra samma

språk, yttra sig lika, säga det samma som, öfverens-

stämma 1. vara ense med ngn; sedermera och i

N. T. l.-o) tillstå, erkänna, förklara, bekänna Xpt-

aråv Joh. 9: 22 öppet bekänna att JEsus är Mes-

sias, äfven rov utbv 1 Joh. 2: 23 )( åpvsitrdai,

rac åpo.priac; Act. 24: 14, 1 Joh. 1: 9, riva re

Rom. 10: 9 ngn ss. ngt, med infin. Tit. 1: 16,

29
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med partid. 1 Joli. 4: 2, 2 Joli. 7, bp. bpoloytav

I Tim. 6: 12 aflägga bekännelse; vittna, aflägga

vittnesbörd sv zivi Mt. 10: 32. 33 aZ. i ngns sak,

för ngn d. ä. bekänna ngn, ztvt Hebr. 13: 15 af-

lägga vittnesbörd för ngt d. ä. bekänna ngt; pass.

bpoÅoys7zac Rom. 10: 10 man bekänner, bekän-

nelsen sker. — 2:o) lofva med infin. Mt. 14: 7,

bp. snayysXio.v Act. 7: 17 (||
löpoos) gifva löfte.

bfioXoyia, a<z, '/] (fgde) egentl. öfverensstämmelse;

sedermera och i N. T. bekännelse 2 Cor. 9: 13

al., ånöoToXos rvyc bp. Hebr. 3: 1, se

ånöazoXoq.

bpoX.oyoopsvtoq, adv. (af partic. pass. af åpoÅoyéa))

allmänt erkändt, utan all gensägelse 1 Tim. 3: 16. *

bpözsyvoz, ov (se följ., zéyv/]) af samma konst, som

drifver 1. idkar samma yrke 1. handtverk, sivai bp.

Act. 18: 3 drifva samma yrke.
*

bpoo, adv. {bpo<; lik, enahanda, gemensam) tillsam-

mans, tillika, på samma gång Joli. 4: 36, 20: 4,

äfven på samma ställe Joh. 21: 2 1. tillsammans.

bpb<fpa>v, ov (fgde, fprjv) liksinnad, liktänkande 1

Petr. 3: 8 (då copnaäys öfversättes med lik-

sinnad). *

opxoc;, adv. (se bpoo) liksom med allt detta, icke

desto mindre, det oaktadt, dock, likväl 1 Cor.

14: 7, Gal. 3: 15; anm. står i början af satserna,

men borde på förra stället stå näst efter xiädpa

= zå å<poya, (xacrrsp) <povqv xiädpa,

dpcoc; de liflösa tingen, ehuru de gifva

ljud ifrån sig, vare sig en flöjt 1. cithra, likväl

o. s. v., på sednare stället näst framför oödsis ~
en menniskas laga kraftvunna förbund 1. förord-

nande (ehuru det är en menniskas )( 6sou) upp-

häfver likväl ingen 1. gör några tillägg dertill.

ovup, to (har blott nomin. och accusat., de öfriga

casus ersättas i profangrek. af ovscpo;) dröm;

fkmr i förbindelsen xaz ovap Mt. 1: 20 al. (dock

blott hos Matthreus) i drömmen 1. sömnen.

dvdpwv, oo, zb diminut. (af bvo<z) liten åsna, åsne-

fåle Joh. 12: 14.
*

bvscotCco, iaa (ftVEidos) smäda, skymfa zivd Mt. 5:

II al.; äfven förebrå, förevita zcvd och zc Mt. 11:

20 al; Jac. 1: 5 »och förevitar icke» d. v. s. gör

inga invändningar på grund af ett föregående tadcl-

värdt förhållande; ty Han gifver unXcbs utan om-

ständigheter 1. omsvep.

bvstbiapöt;, oo, b (fgde) smädelsc, smälek, skymf,

förebråelse, klandrande 1. smädefullt omdöme Horn.

15: 3 al., öv. zoo Xoö Hebr. 11: 26 Uhristi siuä-

ovofia

lek (så kallas redan den smälek Moses utstod i

^Egypten, emedan Chr. äfven då bodde i sina

trogna, kämpade och led med dem).

ovsidoz, coc, tö (bvopac tala, i synnerhet illa om
ngn, tadla) tadel, skymf, smälek Lc. 1: 25. *

'Ov/jOipos, oo, b Onesimus, Philemons slaf i Colossae,

rymde ifrån sin husbonde till följe af en förbry-

telse (stöld 1. underslef Phil. 18) af fruktan för

straff och kom till Paulus i Csesarea, hvilken om-

vände honom till christendomen och hade honom

innerligt kär (rå spä anXdyyva Phil. 12). Paulus

sände honom tillbaka med det lilla brefvet till

Philemon på samma gång som Tychicus med bref-

ven till ColossEe och Ephesus. Traditionen gör

honom till biskop i Beroea och låter honom dö

ss. martyr i Rom. — På hans namn ss. appella-

tivum (bvijcnpos nyttig af bvivrjpt) häntyder Paulus

Phil. 11. 20.

'OvTjOiifopoz, oo, b Onesiphorus, en christen i Ephe-

sus, som med mycken välvilja omfattade Paulus

der och sedermera uppsökte honom i Rom och der

vederqvickte honom 2 Tim. 1: 16—18, 4: 19. —
Sjelfva namnet {bvr

{
oi(pöpoz ss. appellativum hjelp-

bärande) synes antyda hans hjelpsamhet.

bvtxtk, "q, öv (ovos) hörande till åsna, åsne- Mt.

18: 6, Mc. 9: 42 (Lc. 17: 2), se pöXoc

ovtvfjp.i; aor. 2 cbvqprjv 1. tovdptjv gagna, hjelpa,

bistå; med. hafva fördel, nytta, profitera ztvoz

Phil. 20 af ngn. *

ovopa, azos, zo (besl. med ovopai egentl. tala om

ngn i allmänhet; äfven jemte b prostheticum med)

no men, namn 1:6) namn, benämning (för att

skilja ngn 1. ngt från andra) Mt. 1: 21 al., w
ovopa scil. fy Lc. 2: 25 al. som hette, bvbpazt

Mt. 27: 32 al. vid namn, äfven zoövopa Mt.

27: 57 (accus., egentl. till namnet), xaz' ovopa

Joh. 10: 3, 3 Joh. 15 namnvis, hvar och en med

sitt namn 1. särskildt. — "Ovopa zoo 6soö 1.

Kopcoo Mt. 6: 9 al. Guds namn (allt hvad nam-

net Gud innefattar, alla Hans egenskaper), Sv.

Irjaoo 1. Xpiazoo Mt. 10: 22 al. JEsu 1. Christi

namn (Hans person och verk), bv. zoo \4ycoo

IJvsöpazoz Mt. 28: 19 den H. Andes namn (Hans

egenskaper och verkningar); ~tozsösiv sk zb tiv.

Xoo Joh. 1: 12 al. tro på Christi namn d. ii. att

JEsus är Messias, fia-zc^scv sk zb av. 7o5 se

/9a~zc^w, alzslaäat sv ztp bv. 'loo Joh. 14: 13 al.

bedja i JEsu namn vill i korthet säga att i tron

så helt och hållet försätta oss i Christi ställe och
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så frimodigt och fröjdfullt träda inför Fadren, som

vore vi Christus sjelf; vi gå då ut och in i Faders-

huset ss. barn, utan att behöfva ngn som ledsagar

oss dit och anmäler oss; 8é%eodai riva els ovopd

rtvos Mt. 10: 41 upptaga ngn i afseende på hans

namn, för det som hans namn innefattar d. ä. för

det han kallas och är ngt, jfr. v. 42, em rep ö>v.

pou Mt. 18: 5 för mitt namns skull d. ä. derföre

att det (barnet) tillhör mig; ev övopart Xou 1

Petr. 4: 14 = evexev Xou för Christi skull, 8tå

rb ov. pou Mt. 24: 9 al. derföre att J bekännen

mig (ss. Messias), unep rou öv. Xou Act. 21: 13

al. för att utbreda Christi namn (kännedom), äfven

brrep rou öv. 3 Joh. 7 (scil. 9eou), rep ov. 1. ev

öv. Xou Mt. 7: 22 al. förmedelst 1. i kraft af

Christi namn (som utsäges), o. s. v. — 2:o) namn,

person Act. 1: 15, Apoc. 3: 4, äfven 11: 13.

övo/tdCco, aaa; da&qv (fgde) nämna rb ovopa rou

Kuptou Act. 19: 13, 2 Tim. 2: 19 nämna Christi

namn ss. sin HERres, benämna, gifva namn af,

kalla Lc. 6: 13. 14; pass. nämnas Rom. 15: 20,

Eph. 5: 3, äfven 1: 21 (utsägas), kallas, heta, bära

namn af åSeXfås 1 Cor. 5: 11 af broder, äfven

Eph. 3: 15 har sitt namn (neml. af Honom, Gud

ss. Ttarijp).

övoz, ou, ö, /] åsna, åsninna Mt. 21: 2. 5. 7 al.;

se ock puXos.

ovtios, adv. (af partic. lov, genit. ovros af etpt)

verkligen, i verkligheten, i sjelfva verket, i san-

ning Mc. 11: 32 al.; b, rj, ro ovrcoq 1 Tim. 5:

3. 5. 16, 6: 19 (||
auovtou) verklig, sannskyldig

(som verkligen är och icke blott kallas så).

ofoc, £0<r, ro (följ.) vinättika, surt vin Mt. 27: (34)

48 al.; härmed menades .Romarnes posca eller

surt med bittra kryddor blandadt vin, som Ro-

merska soldaterna drucko i lägret — denna dryck

räcktes Frälsaren för att döfva Hans plågor.

<5foc, £«z, ö (besl. med åxi] egg, spets — men äf-

ven med coxu<z snabb, hvaraf ocior) l:o) spetsig,

hvass (för känslan) Apoc. 1: 16 al., men i pro-

fangrek, äfven skarp, bitter (för smaken). — 2:o)

snabb Rom. 3: 15.

öitY], iyc, -y (samstämmigt med o<p, r] — o<pt<; öga,

syn af o<pop.o.t fut. till öpdeo) öga, öppning, hål,

håla Hebr. 11: 38 — i profangrek. i synnerhet

öppning på taket att släppa ut röken och in dags-

ljuset, ljus- 1. rökfång, sedermera fönster (»vind-

öga») — en källas öppning, hål (liksom öga,
j

1
^)

Jac. 3: 11.

ontaUe 1. -ev, adv. (om<z, t8o$, q följd af enopat)

desuite, i följd, deraf bakifrån, -till, -efter, -om a)

ss. adv. Mt. 9: 20 al., epnpoaöev xat on. Apoc.

4: 6 fram- och baktill, eaio&ev xat ott. Apoc. 5: 1

på inre och yttre sidan, innan- och utantill. —
•b) ss. prcepos. med genit. Mt. 15: 23, Lc. 23: 26.

ömiato, adv. (se fgde) l:o) loci, a) ss. adv.: bak-

om Lc. 7: 38, rå ött. Phil. 3: 14 det som är

bakom, »tillrygga» d. ä. den redan tilliyggalagda

delen (af det christliga lifvets vädjobana — meta-

phoren tagen af kapplöpare), efc rå ött. Mc. 13:

16 al. till det som är bakom 1. -efter = tillbaka,

men äfven blott öm. Mt. 24: 18; b) ss. prcepos.

med genit. bakom, bakefter, efter Mt. 4: 10 al.

uttöjs ött. p.ou 1. c. se ÖTTdyoj, nopeneadat öm.

uv/k Lc 21: 8 vandra efter ngn, sluta sig till

ngn, ött. aurou ånYjMev Joh. 12: 19 oo har gått

bort ifrån oss och följer Honom jfr äfven Mc. 1:

20, dneX^elv öm. oapxös svepas Jud. 7 öfver-

gifva det qvinnliga och hålla sig till det manliga

könet (Gen. 19: 5, jfr Rom. 1: 27), ucptordvai

rtvå ött. aurou Act. 5: 37 oo göra ngn affällig

från öfverheten och till sin anhängare, äfven cItto-

anav riva ött. aurou Act. 20: 30 se ånoaizdcö. —
2:o) temporis, ss. prcepos. med genit., efter Mt.

3: 11 al.

SnÅcCoj; tcrdpqv (följ.) väpna, beväpna; med. rqv

aurrjv svvotav 1 Petr. 4: 1 vapnen eder med
samma sinne (som Christus hade och ådagalade

i sina lidanden). *

ottÅov, ou, ro (besl. med sttoj sysselsätta sig med)

verktyg, redskap a) hörande till skepp: taklage,

tågverk o. s. v., fkmr ej i N. T.; b) till strid:

vapen Joh. 18: 13; metaphorice å8tx'iaz och 8t-

xatooövqc Rom. 6: 13 hvarigenom det ena 1. an-

dra vinnes (åpaprta tankes i förra fallet ss. re-

gent, hvilken brukar menniskans lemmar — hand,

tunga o. s. v. — ss. sina vapen för att dermed

strida emot Guds styrelse och tillvägabringa osed-

lighet), rou <pcorÖK Rom. 13: 12 äro tanke- och

handlingssätt, hvilka ljuset (Gud genom den H.

Ande) framräcker; 8nXa rebv 8s£td>v 2 Cor. 6: 7

högra sidans vapen — anfallsvapen (se /9eioc),

röbv dptarepojv ibid. venstra sidans vapen = för-

svarsvapen (se för öfrigt Eph. 6: 14 följ.) rå ömÅa

r9)<; arpaxetat; -qpcov 2 Cor. 10: 4 vår krigstjensts
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vapen d. ä. de medel, hvaraf den apostoliska verk-

samheten betjenar sig mot fiendtliga makter; anm.

försvarsvapen, onÅa, voro hos Grekerna följande:

sköld (uaTicr x. t. X. se ftupeås), hjelm (xpdvoq 1.

nepcxsfalaia hkt se), harnesk (Ddypaq hkt se),

gördel (&ow/] hkt se) och benskenor (xvrpjÄ.de<;).

ånoioe, a, ov (correlat. till Ttoios) = 6lo<z qualis

a) uti indirecta frågor: huru beskaffad; af livad

slag o. s. v. 1 Cor. 3: 13 al., bnoioi tzotb haav

Gal. 2: 6 hvad för några de också voro (i huru

stort anseende de än stodo). — b) så beskaffad

som, sådan som, som efter toioutos Act. 26: 29.

bnbrs, adv. (correlat. till nore) = dre då, när med

indicat. Lc. 6: 3.
*

Snoo, adv. (correlat. till nod) = nu ubi l:o) hvar-

est, der Mt. 6: 19 so?pe. — 2:o) hvarthän, dit

Joh. 8: 21. 22 al. (genom ett slags attraction —
likaså i profangrek. vid verba motus). — 3:o) un-

der det 1. då dock 2 Petr. 2: 11.

f bnrdvoj (äfven bnraivoj, onrd^co af obrukl. onrco,

se bpdeo) se; (pass. 1.) med. låta se sig 1. sig

ses Tivi Act. 1: 3 för I. af ngn. *

öizTuma, etc, ^ (fgde) = o(pi<r syn (vision), uppen-

barelse Lc. 1: 22 al.

bnr<K, 'f), bu (i(f'co koka) egentl. kokt, stekt Lc.

24: 42. *

önrco, bnrnpai, se bpäco.

dnwpa, ac> ^ (af bitrdc» = e<pa> steka, koka och

copa den årstid som kokar 1. mognar frukterna —
andra af bnnu copa saftens tid, då de mognande

frukterna befinna sig i sin saftigaste fullhet) röt-

månad — hunddagarne, den hetaste delen af som-

maren — sedan sommarfrukt, frukt Apoc. 18: 14;

anm. året indelades af Grekerne i 7 årstider:

l:o) eap (contr. rjp ver, vår), 2: o) ftépoc (hkt

se, sommar), 3:o) bmbpa, 4:o) cpftcvbncopnv 1.

perbmopov (höst — se cpb^ivnncopivbz), 5:o) ano-

p7]T(k (såningstid), 6:o) %etp(bv (hkt se, vinter),

7:o) (puralid. (trädplanteringstid).
*

8nco<z, partic. relät, (correlat. till nd><;) = cb<: a) ss.

adverb, huru, hurusom, på hvad sätt, q u om o do,

ett 1. det sätt hvarpå med indicat. Lc. 24: 20;

b) ss. conjunction alltid ined conjunct., huru, huru-

som ss. Mt. 12: 14, 22: 15, Mc. 3: 6; oftare

på det att, att Mt. 2: 8 socpe, äfven med tillagdt

av (Mt. 6: 5) Lc. 2: 35 al. ; bn. pi) på det att

icke Lc. 16: 26, 1 Cor. 1: 29.

bpapa, aro<r, ro (bpdeo) egentl. det sedda, syn (un-

derbar företeelse 1. uppenbarelse) Mt. 17: 9 al.

bpaais, £ft»c, f) (se fgde) egentl. seende, synförmåga,

öga; i N. T. a) syn = upapa Act. 2: 17, Apoc.

9: 17; b) utseende Apoc. 4: 3.

bpo.Z(K, 't], ov adj. vble (af följ.) synbar, synlig

Col. 1: 16.
*

bpdeo, öcfiopat, eebpaxa, écdov; aor. 1 med. dxpdprjv

Lc. 13: 28; bep^crnpac, äxp&ijv (ötbopat, o. s. v.

af obrukl. stam bnrco, b—ropat) ha/va syn, vara

seende; l:o) se (med det yttre ögat), skåda rtvd

och rt Mt. 24: 30 sozpius, stundom med accus.

och partic. (liksom i profangrek.) st. infin. 1. c.

al. ; nietaphor. bpav Btbv Mt. 5: 8 al. se Gud

(den högste konungen, bilden af den högsta lycka;

ty då de österländske regenterne för det mesta

undandrogo sig folkets blickar, så hette deras för-

trogne och ministrar ^]7l3n 1J£) 'fr? "Ill = de som

sågo konungens ansigte). — 2:o) se (med det inre

ögat), andligen varseblifva, inse, förstå, märka Act.

8: 23 al., äfven här ngn gång med accus. och

partic. ss. 1. c, Hebr. 2: 8, se med trons blickar

1 Joh. 3: 6 al.; erfara Joh. 3: 36 al., oux b(pe-

rat Zojrjv 1. c. han skall icke se lif (andligt och

Messianskt lif skall blifva fullkomligt främmande

för hans erfarenhet). — 3:o) se, se till, se sig för,

akta sig; opa med fut. nnrf]oei<: Hebr. 8: 5 se

till att du kommer att göra, med imperat. prosts

yiyvcoaxérco Mt. 9: 30 akta dig, låt ingen veta

det! Spa pi] med conjunct. Mt. 8: 4 al., äfven

bpäre pi) ss. 1 Thess. 5: 15 se 1. akta dig, sen

till 1. akten eder, att icke, med imperat. bpäre

p-q dpoela&e Mt. 24: 6 akten eder, låten icke

skrämma eder! opa prj Apoc. 19: 10, 22: 9 (scil.

npnsxuvijtrrfi époi) se till att du icke d. ä. gör

icke så! låt bli det! — hit höra phraserne oi>

ocbrj Mt. 27: 4, upe7c besatts Mt. 27: 24 och

bi/tBo-fre abrnc Act. 18: 15 det må du (magen J)

se dig (eder) om! det blifve din (eder) egen om-

sorg! — Pass. synas, uppenbaras rivi Mt. 17: 3

al., pdpro<; iov re eeåec, cov re btpd^oapai aoi

Act. 26: 16 attraction st. roörcov, ä rs etosc. a

(dt
J

ä) x. r. L vittne så väl till det som du sett,

som till det hvarför jag (ytterligare) skall uppen-

bara mig för dig; öjcpb^Tj dyyéÅotc 1 Tim. 3: 16

han visade sig för, lät sig ses af englar (vid och

genom sin himmelsfärd).

bpyrh 37c, i) (qsi bpsyi/ af bpéyco) drift, hvarje häf-

tigare sinnesrörelse, affekt — a) vrede, ovilja Mc.

3: 5 al.; bpyrj Qs.00 Rom. 1: 18 al. Guds vrede
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(är icke annat än Guds kärlek till allt godt i

sitt motsatta hat 1. misshag till allt ondt), ev

rjpépa bpyrjz Bom. 2: 5 (den vrede som utbry-

ter) på vredesdagen (domens dag charakteriserar

Paulus ss. en vredens dag för de onda), zéxva

bpyy)<; Eph. 2: 3 vredenes barn, under vreden hem-

fallna, irae (De i) obnoxii, äfven cjxeut] bpyvj^

Rom. 9. 22 vredeskärl. — b) ss. consequens, det

hvarigenom vreden gifver sig tillkänna, straff ss.

Rom. 3: 5 al., t) péÅÅoucra bpyrj Mt. 3: 7 al. det

tillkommande 1. eviga straffet, den eviga döden.

dpyi^co; copyiafrqv (fgde) göra vred, uppreta, för-

törna, vanligen i N. T. retas till vrede, vredgas,

förtörnas, harmas Mt. 5: 22 al., zcvc 1. c., ént

zcvc Apoc. 12: 17; bpy. xac pr] åpapzdvEzs Eph.

4: 26 vredgens och synden icke d. ä. försynden

eder icke i eder vrede (det gifves neml. en helig

vrede, liksom en gudomlig, se fgde ord. — Jfr

Ps. 4: 5).

dpycÅoz, rj, ov (bpyrj) häftig, hetsig, snarsticken

Tit. 1: 7.
*

åpyucd, «<r, yj (följ.) famn — afståndet emellan finger-

spetsarne på begge händerna, när armarne äro ut-

sträckta, så att de bilda en rät linea = 4 grek.

7!%e/C alnar = 6 fot Act, 27: 38. *

öpéyco, rego, erigo, porrigo, räcka, sträcka, ut-

sträcka; i N. T. i med. räcka 1. sträcka sig ut

efter ngt zcvck, eftersträfva, åtrå 1 Tim. 3: 1 al.

öpscvöz, /], 6v (opoc) bergig, bergs-; r) opsivi], scil.

%copa Lc. 1: 39. 65 bergsbygd 1. -trakt.

ops^cz, £ft>c, '/] {dpéyco) traktan, trängtan, åtrå, be-

gärelse, lusta Rom. 1: 27. *

f dpdonooéco (dpdonoix: med raka fötter, rakt 1.

rakt ut gående af följ. och tcous) gå med raka

fötter, 1. rakt ut, raka vägen; figurligt handla rätt,

förfara riktigt (liksom gå räta vägar, taga riktiga

mått och steg) 7tpo<; zt Gal. 2: 14 i afseende på

ngt 1. för att upprätthålla och befrämja ngt; anm.

verb a eundi brukar i allmänhet Paulus i figur-

lig mening ss. Ttsptnareiv, azocyslv o. s. v.
*

åp&tk, /], öv (besl. med opco, opvupc uppresa; jfr

rectus qsi erectus af erigo) upprest, rak, rät,

i upprätt ställning Act. 14: 10, o. zpoycac Hebr.

12: 13 se zpoycö..

f opftozopéco (bpdozöpos som skär rätt, i rak rikt-

ning — af fgde och zépvco, zézopa skära) sköra

rätt, rätt dela, rätt behandla zbv Åöyov riyc äÅy-

#ei'ac 2 Tim. 2: 15 riktigt umgås med sannin-
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gens ord (så att man icke förfalskar det xo.Trrj-

Åeuscv Gal. 2: 14 — andra tyda det med: att

inrätta sina föredrag så, att livar och en får sitt

— efter den vanliga indelningen i säkra, väckta

och benådade själar).
*

f dpäpc^co (opdpo<;) == Attikernas dp&peuco, tidigt

vara uppe, vara morgongirig, tidigt på morgonen

göra, gå, komma rrpöz ztva Lc. 21: 38 till ngn. *

Öp&pwéc, rj, öv (se följ.) i gryningen Apoc. 22: 16

||

jipcocvöt;.
*

op&pcos, a, nv, äfven 2 ändelser (följ.) = fgde Lc.

24: 22. *

opdpnz, ou, b (opco, opvupc röra o. s. v., antingen

den tid då menniskor och djur börja röra sig och

uppstå, eller då dagen börjar gry — liksom röra

på sig; jfr orior, ortus) gryning, dagbräckning

bp&pou fta&soz Lc. 24: 1, Joh. 8: 2 (dock ej

hos Tisch.) se fiaöus, bnb zbv o. Act. 5: 1 emot

gryningen.

bpbcoq, adv. (af bpäöc) rätt, riktigt Mc. 7: 35 al.

bpcQco, copiaa-, wpccrpac, copcaärjv {Apas, b gräns)

begränsa, skilja genom gränser, utstaka, bestämma,

förordna Act. 17: 26. 31, Hebr. 4: 7; bestämma

sig för, besluta med infin. Act. 11: 29; pass. be-

stämmas ss. xazå zb. cop. Lc. 22: 22 enligt det

bestämda 1. sin bestämmelse, b cop. xpc-

zr)<; Act. 10: 42 den af Gud bestämde 1. förord-

nade domaren, bp. uibc 9eou Rom. 1: 4 förklarad

för Guds Son.

opcov, ou, zb (egentl. neutr. af adj. opco<; hörande

till begränsning, opo<;) gräns; i N. T. plur. grän-

ser, landamären Mt. 4: 13, 19: 1, Mc. 10: 1;

äfven angränsande trakter, nejder Mt. 2: 16 al.

bpxc^co (följ.) låta ngn svärja; sedan och i N. T.

besvärja med 2 accus. ss. zivä zbv 6e6v Mc. 5: 7

ngn vid Gud, zbv 'Irjcrouv Act. 19: 13 vid JEsus,

zbv Kupcov 1 Thess. 5: 27 vid HERren (Tisch.

har évopxc^co).

opxos, ou, b (af efpyvupc innestänga, epxoq stäng-

sel, skrank) ed, emedan eden är liksom ett skrank,

inom hkt man stänges och förbindes att göra 1.

icke göra ngt (min ed binder mig) Mt. 5: 33 al.,

dnodcdövac rowc bpxous 1. c afbetala 1. afbörda

sig sina eder (fullgöra hvad man edeligen för-

bundit sig till — jfr Numeri 30: 3, Deuteron.

23: 22) öpvuvac bpxov Lc, 1: 73 svärja 1. gå en

ed, opxov 8v ibid. troligen attractio inversa st.

opxou, ov, se oc.
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•j- bpxcopocrca, ox, 7] (fgde, flfivuflt) edgång, edlig

försäkran Hebr. 7: 20. 21. 28 = tå bpxcopöaio.

i profangrekiskan.

bppdxo, topp.-fjao. (följ.) egentl. sätta i rörelse, drifva

på; i N. T. inträns, (scil. ko.oTÖv) sätta sig i rö-

relse, bryta upp, fara, färdas, ila, storma, rusa

££C n Mt. 8: 32 al. till ngt, ém zcua Act. 7: 57

emot ngn.

bppij, iyc, ?) (ffpoi, opuufit röra åstad) första rörel-

sen, driften till^ en handling, uppbrott, angrepp

(gripa saken an); inre drift, project, anslag Act.

14: 5, afsigt, föresats, sträfvan (diktan och frak-

tan) Jac. 3: 4.

opuyjua, oxo<;, rb (bpp.d.oj) det i rörelse satta, på-

drifna, fart; bpp.rjpo.Ti ftÅy&r/aercu Apoc. 18: 21

han skall med fart, i en hast, på en gång ned-

störtas.
*

öpvsov, ou, to — följ. Apoc. 18: 2 al.

öpvis, effoc, b, r) (opco, öpvupac röra sig åstad 1.

lyfta sig, neml. med vingarne) fogel, vild 1. tam;

i N. T. höna Mt. 23: 37, Lc. 13: 34.

f bpottsma, ac, fj (öpo<; gräns, Tibripi) gränssätt-

ning 1. -bestämning, -linea, -skillnad, gräns Act.

17: 26.
*

opos, eoc, to (opco, öpvupac höja sig 1. stiga upp)

egentl. uppstigande, upphöjning, höjd, berg Mt.

4: 8 al., to öp. töjv éÅaicov Mt. 21: 1 se éÅaca,

to öpo<; 2'cvä beskrifves Hebr. 12: 18—21 (jfr

Exod. 19: 12 följ.), öp. nop} xmopevov Apoc.

8: 8 eldlågande 1. -sprutande berg; to. op-/j be-

tyder ock metaphor. upphöjda personer, väldighe-

ter se Apoc. 17: 9. 10.

bpuaoco, copo^a gräfva, inrista, inhugga Mt. 21: 33 al.

bp<pavbc, 7], öv (— bp<po<: or bus, beröfvad i syn-

nerhet föräldrarna — beslägt. äfven med bptpvöq

mörk) föräldra-, faderlös Jac. 1: 27; metaphor.

Joh. 14: 18.

bpyéopat, rjodprjv (per metathesin af yop6<: ~
xXo<; rund, ring, ringdans) dansa Mt. 11: 17 al.

Ss, "iy, ö, art. postpositivus, pronom. relativnm som,

hvilken, ss. en som, ss. den der Mt. 2: 9 saipis-

sime; r)<; — cwriyc Mc. 7: 25 per hebraismum.

Vid pron. relät, märkas följande egenheter l:o)

attractio a) directa, då pron. relät., som af sitt

verb skulle styras i accus., sättes i samma casus

som föregående nomen 1. pronomen (af likt det

alltså attraheras) t. ex. (toij pr
t
pa.TO<;, ol> st. b

Mc. 14: 72 — Tisch. har to prjpa wc), tio Xöyio,

oj st. bv Joh. 2: 22 al.; b) inversa, då pron. relät.

drager till sig föregående nomen i samma casus

der det sjelft står t. ex. Xläov öv st. b XiDoz,

bv Mt. 21: 42, 1 Petr. 2: 7, bpxov öv st. öpxou,

öv Lc, 1: 73 tmvti cp Lc. 12: 48 se -«c, rov

upTov öv st. b upTos, öv 1 Cor: 10: 16 — så

i latinen: urbem quam statuo, vestra est

Virg. JEn. I: 577; hit hör den äfven i profan-

grek, och latinen vanliga attraction, då pron. relät.

drager föregående nomen efter sig i samma casus

och comma t. ex. ov — '/(odvvrjv, ootoz

Mc. 6: 16 st. b VcodvvTj', ov , oozos al.

— 2: o) construetio ad sensum (xo.to. öuveoiv), då

relät, rättar sig efter föregående nomeiis begrepp,

men icke genus t. ex. 7za.cod.pcov, ö<z st. ö Joh.

6: 9 al., någon gång icke heller numerus t. ex.

Phil. 2: 15. — 3:o) då relät, rättar sig efter

följande och ej föregående nomen ss. r^c aöXijc,

8 éaTt npacTcupcov Mc. 15: 16 st. ^ al. — 4:o)

= articulus prcepos. b, i], to vid indelningar: »c

pév — oc 3é 2 Cor. 2: 16 den ene, den andre;

äfven ett tredje 8c öé Mt. 21: 35; äfven wc pév

— dXdos de Mt. 13: 4. 5; äfven oc pév — ?re-

pns — eTspos 1 Cor. 12: 8—10 (vid classifika-

tion af yapcapaTa, der en tredelning eger rum,

se vidare pév). — 5:o) = outos ydp (liksom

qui = nam is) t. ex. 2 Cor. 3: 6, 4: 4. —
Neutrum ö a) är = quod hvad det beträffar att

ss. Rom. 6: 10, Gal. 2: 20; b) har afseende på

en föregående sats t. ex. ö iarev olrftés 1 Joh.

2: 8 hkt (neml. att det är ett nytt bud) är sanut.

badxeq, adv. (öcro<; med ändeisen dxiz) så många

gånger, så ofta som äv 1. édv 1 Cor. 11: 25. 26,

Apoc. 11: 6.

özyt, yye, öys. qui quidem, som ju Rom. 8: 32

(skrifves bättre åtskildt).
*

öoio(;, a, ov, äfven 2 ändelser 1 Tim. 2: 8, genom

gudomlig lag bestämd, tillåten, helgad, helig 1:6)

om personer: a) i allmht Tit. 1: 8, Hebr. 7: 26

(ren i Guds ögon — se 8'cxacos); b) xar é£o-

yj]v Messias, b öo~. tou Qsou Act. 2: 27, 13: 35;

c) om Gud sjelf Apoc. 15: 4, 16: 5. — 2:o) om

saker: tu öa. Aaucd rå rrco-zd Act. 13: 34 egentl.

Davids heliga det tillförlitliga d. ä. det David till-

försäkrade osvikliga löftet (om Messias); yeepts 1

Tim. 2: 8 (de händer äro heliga, rena, som icke låtit

begagna sig till verktyg för elaka 1. orena lastar).

boiÖTrjs, T/Tos, r) (fgde) helighet, gudsfruktan, from-

het Lc. 1: 75, Eph. 4: 24 (har afseende på Gud,

dcrcuiot åtxacoaövrj på menniskor). *



bakas, adv. (af Sacos) Heligt, fromt 1 Thess. 2: 10

(liar afseende på förhållandet mot Gud, dcxatcos

mot nästan). *

öo{±7], -qq, 7] (pZco) lukt, doft, ånga, ö. edcodtaz

Eph. 5: 2, Phil. 4: 18 välluktens 1. välluktande

ånga, angenäm lukt (metaphoren tagen af offren,

hkas uppstigande lukt ansågs behaglig för Gud),

å. ex &avdzou sl<; d-dvazov xdi éx Qwvjs eh £a>7]V

2 Cor. 2: 16 en lukt som uppstår från död och

verkar död o. s. v. (luktens källa är Christus och

Han är ss. Xidos zou Tzpoqxöppazos för de otrogne

en orsak till den eviga döden; för dem alltså är

lukten d. ä. den apostoliska verksamheten död och

den verkar död, ehuru Christus i sig sjelf är lifvet

och verkar lif. Relativt är alltså Christus döds-

och lifskälla, allt efter som Han predikas för den

ene eller andre).

&ro<r, f], ov (correlat. till nöaos) quantus a) uti

indirecta frågor: huru stor, huru mycken Mt. 3:

8 al.; b) så stor som, så mången som, all den

som, i synnerhet i plur. Mt. 14: 36 scepius; äfven

så lång som (om tid) 8aov 1. ef oaov %povov

Mc. 2: 19 al. så lång 1. för så lång tid som =
så länge som, äfven blott éf oaov (scil. %pövov)

ss. Mt. 9: 15 al. — neutr. oaov så mycket, så

mycket som, står ofta adverbialiter, äfven någon

gång oaa ss. Apoc. 18: 7; ecp" oaov Mt. 25: 40,

Bom. 11: 13 al. för så vidt som, eftersom, äfven

xaiy oaov Hebr. 3: 3 i samma mån som, efter-

som, efterföljdt af ouzcos Hebr. 9: 27. 28 lika-

som — på samma sätt. — *'Qaoq föregås 1. efter-

följes af prelat, demonstrativum zoaouzos t. ex.

Toaourqj — oaw Hebr. 1: 4, 10: 25 så mycket

— som, desto — ju, xaä' oaov — xazå zoaoo-

zo(v) Hebr. 7: 20. 22 i samma mån som — i

samma mån o. s. v.; återstår den svårförklarliga

phrasen ert pixpbv oaov 8aov Hebr. 10: 37 —
man ser väl att det skall betyda: ännu en ganska

liten tid, men icke huru; funnes blott ett oaov,

så kunde det förklaras i analogi med &aup.aazov

oaov och dylikt l. det latinska mirum quantum;

funnes icke ptxpov, så kunde Aristophan. Vesp.

213 åberopas — nu blir enda möjligheten att

öfversätta helt ordagrannt »ännu något litet till

hvad grad till hvad grad!» d. ä. ännu en ytterst

liten 1. kort tid.

ficnep, ynep, onep (#c, ftép) quicumque, hvilken

som helst Mc. 15: 6.
*
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dazéov, smdr. öazoov, ou, zo os, ben, benknota

Mt. 23: 27 al.

fjazcs, rjziq, (jzi (wc, r/c) hvilken också, hvar och en

som, en som (utmärker visserligen i sig sjelf en

allmänlighet och har alltså vidsträcktare omfång

än ö<z, som refererar sig till ett fgde nomen, men

har ofta samma betydelse och construction som

detta) Mt. 2: 6 al.; ss. den der, utpote qui

Lc. 1: 20 al. ; af hvilken beskaffenhet, sådan som

1 Cor. 3: 17 (neml. äyioi).

öazpdxcvos, 7], ov (oazpaxov, zo egentl. äggskal —
samstämmigt med oazpeov östra och öazéov —
sedan bränd lera, lerskärfva) af lera, ler-, axeorj

bazp. a) i egentlig mening 2 Tim. 2: 20; b) i

oegentlig 2 Cor. 4: 7 (härmed betecknar Paulus

den bräckliga, lätt förstörbara kroppen, såsom ville

han säga: fastän vi äro anförtrodde en så herrlig

skatt — apostla-embetet — så är dock vår kropp,

organen för denna verksamhet, icke fritagen från

förgänglighetens lott).

oacppyats, ewc, ^ {paippaivotmt lukta, aor. 2 ioa<ppö-

pyv, samstämmigt med oQa>) luktande, lukt, lukt-

sinne 1 Cor. 12: 17.
*

oafög, 6oc, '/] länd, höft Mt. 3: 4, Mc. 1: 6; —
a) emedan Hebrseerne ansågo aflingsförmågan ligga

der, betyder elvac év zfj öacpöi zou nazpös Hebr.

7: 10 egentl. vara i sin faders länd d. ä. icke

vara född, é$eÅr]Åoänze<: éx r^c bafuoq ^Appo.dp

Hebr. 7: 5 egentl. utgångna ur Abrahams länd =
hans köttslige efterkommande, äfven xaprtog riyc

öa<p. Aautd Act. 2: 30 frukt af Davids länd d. ä.

hans köttslige efterkommande. — b) emedan He-

brseerne nyttjade vida fotsida fladdrande kläder,

så behöfde de uppskörta dem och sammanhålla

dem med gördeln, när de skulle färdas, strida

o. s. v.; deraf nspcCdiaaa&ac r«c dacfuo.c; Lc.

12: 35, Eph. 6: 14 omgjorda sina länder, hålla

sig beredd (i andlig mening — TtepcCdivvupt), äf-

ven åva^waaailai rac baföas zvjs dtavotaz 1

Petr. 1: 13 (se åva^(övvop.i).

8zav (oV äv — oze av) conjunction, då, så ofta

som, så snart som Mt. 5: 11 al., så länge som

Joh. 9: 5 (ehuru äfven här kan tydas: då, vid

den tid som), vanligen med conjunctivus, men äf-

ven med indicat. ss. imperf. Mc. 3: 11, futur.

Apoc. 4: 9 o. s. v.

oze {correlat. till ttozs) conjunction, quando, när,

då Mt. 7: 28 al.; vanligen med indicat., men äf-

ven med conjunct. ss. Lc. 13: 35.
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3zi (egentl. neutr. af daznz, liksom quod af qui;

annars anses uti, ut derifrån härledas) conjunc-

tion a) att Mt. 2: 16 scepissime; zi ozi Lc. 2: 49

al. 1. zc yéyovev ozi Joh. 14: 22 hvad är det 1.

huru kommer det till att = hvarför? äfven dzi

ensamt Mc. 2: 16 (Tisch.). — b) derföre att,

emedan Mt. 2: 18 al., ty Mt. 6: 5 sospe, då ju

t. ex. Eph. 2: 18. — c) nyttjas stundom vid bör-

jan af oratio directa, utan att öfversättas, då det

svarar emot colon ss. Mt. 2: 23 al. — d) ouy

ozi se oö; cbs 8zi 2 Thess. 2: 2 liksom om, der-

emot 2 Cor. 5: 19 ty.

dzou — ouzivoz, genit. af dozic, hkt se.

ou (correlat. till nou) egentl. genit. af o<z; a) hvar-

est, der Mt. 2: 9 al.; b) hvarthän, dit (genom

ett slags attraction — likaså i profangrek. vid

verba motus; jfr otcou) Mt. 28: 16, Lc. 10: 1 al.

0(3, oöx, ouy non, icke (nekar ovilkorligt, objectivt

— vanligen ordet framför hkt det står, prj der-

emot satsen — se pi]) Mt. 1: 25 scepissime; för-

dubbladt stärker det negationen ss. Mt. 5: 37,

2 Cor. 1: 17 (se vai); ou pir} stärker äfven: all-

deles icke, på intet sätt och vis Mt. 5: 18 al.

(egentl. står det st. oö dédoixa prj och derföre)

vanligen med conjunct. aor. 1. c. al., men äfven

med indicat. futur. ss. Mt. 16: 22 al. (se prj),

Gal. 5: 16 bör ou pi] zeÅéosjze tagas imperativt;

oö fwvov — uJJA xai 1. blott å)JA icke blott —
utan äfven 1. utan (se povov och dÅÅd); ouy ozi

— dXX ozt Joh. 6: 26 al. icke derföre att —
utan derföre att, ouy ozi — åkX "va. 2 Thess.

3: 9 icke derföre att — utan på det att, ouy

ozi — dlld Joh. 7: 22 al. — oö Xéya> ozi —
d/dä jag säger icke 1. det är icke min mening

att — utan, ouy ozi åtföljes äfven af 8é Phil.

3: 12 och ydp Phil. 4: 11. — a) vid frågor (då

det ock vid öfversättning i svenskan ställes in i

meningen t. ex. är det icke sannt? hvaremot p~f)

sättes i början: icke är det sannt?) fordrar det

jakande svar och kan äfven öfversättas med : mån-

ne icke? Mt. 6: 26 al.; i afseende på py oöx

se p:/]. — b) vid svar betyder det nej och är

accentueradt ou Mt. 13: 29 al.

oöd, interjection, vah! bah! ha! i profangrek. utrop

af förundran och häpnad, i N. T. af afsky och

förakt Mc. 15: 29.
*

oöai, interjection, vx, ve, utrop af smärta och för-

trytelse, absol. Lc. 17: 1 (scil. éxslv(p), vanligen

med dat. Mt. 11: 21 sa>pe, en gång med rumän.

Apoc. 18: 10 (möjligen deraf förklarligt, att aoi

är utelemnadt, och nomin. står st. vocat.); nytt-

jas äfven ss. subst. rj oöai = V] &Xi(pt<; ve, veder-

möda Apoc. 9: 12, 11: 14, äfven oöai poi kaziv

1 Cor. 9: 16 ve är åt mig d. ä. gudomligt straff

är min lott.

oödapcos, adv. af (oudapöz — oödé, dpoz en, nå-

gon — icke en gång en) på intet sätt, ingalunda

Mt. 2: 6.
*

oödé (oö, dé) a) egentl. men icke, och icke, också

icke, icke eller (i sammanhang med en negation)

ss. Mt. 5: 15 scepe — anm. att oödé och ouzs

omvexla i editionerna; b) till och med icke, icke

en gång, ne quidem Mt. 6: 29 al.; d/j' oödé

Lc. 23: 15 al. nej icke en gång; oödh £?c och

oöde ev Act. 4: 32, Mt. 27: 14 icke en gång

en 1. ett enda nekar starkare än oödefc, oödév.

oödelz, oödepia, oödév (oödé, £?c) icke en gång en,

ett, ingen, intet a) ss. adject. med substant. Lc.

4: 24 al.; b) ss. substant. med genit. Mc. 11: 2

al., eller absol. Mt. 6: 24 al. ; oödév intet, ingen-

ting Mt. 10: 26 al., af intet värde, ingen bety-

denhet Mt. 23: 16. 18 al., 1 Cor. 7: 19 (Zeugma

— men hållandet af Guds bud scil. lazi zi är af

värde), e?c oödév ysvéadai Act. 5: 36 blifva till

intet, tillintetgöras, omkomma, ek oöd. (Tisch.

oöUkv) Xoyiadrjvai Act. 19: 27 räknas 1. aktas

för intet, accus. oödév i intet afseende ss. Act.

25: 10 al. — Anm. Efter en föregående negation

i samma sats förlorar oödele, äfvensom andra sam-

mansatta ord af oö, enligt grekiska språkets art

sin egen nekande kraft t. ex. oöx ecdov oödé~ozs

oudéva jag har icke någonsin sett ngn o. s. v.
j

för öfrigt gäller om skillnaden emellan oödzis och

pyjdscz detsamma som om den emellan oö och arr
oödérjtze, adv. (oödé, nozé) icke en gång någonsin,

aldrig Mt. 7: 23 al.

oödénco, adv. (oödé, mo) icke en gång ännu, ännu

icke, nondum Lc. 23: 53 al. oöx odSeiz oödé-io

\. c. icke ngn ännu (se oödsk anm.).

öd&efa oötiév oattiska former = oödsk, oödév,

men som förekomma i !N\ T. på några ställen, i

synnerhet i nyare editioner.

oöx, se oö.

oöxézu adv. (oöx, szc) icke vidare, icke mer Mt.

19: 6 al., icke åter 2 Cor. 1: 23; skrifves äfven

åtskildt — anm. efter en föregående negation i

samma sats förlorar det sin egen negativa bety-

delse ss. Mt. 22: 46 al. (se oödsts anm.).
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oöxobv; interrogat. (oöx, följ.) månne icke? skiljes

i profangrek. från ooxoov alltså icke, följaktligen

icke (elmru det ursprungligen varit samma ord);

hvilkendera betoningen Joh. 18: 37 är den rätta,

kan sättas i fråga; oox. — — — ab; »är du

följaktligen icke en konung» (eftersom du talar

om ditt ftaacÅeca)? — jag tror att all tvist om

rätta accentueringen på detta ställe skulle slitas

derigenom, att man skrefve obx obu åtskilda.
*

obv, postposit. partikel, ergo, alltså, derföre, för-

denskull, följaktligen, då, nu Mt. 1: 17 scepis-

sime; står ofta conclusive, då man i korthet sam-

manfattar det förut sagda ss. 1. c. al., äfvensom

då man återupptager ngt eller några ord från det

föregående t. ex. Rom. 4: 10, 1 Cor. 8: 4 (se

v. 1) al., i hkt sednare fall det stundom kan

öfversättas med : säger jag, som sagdt är.

ourcco = oddinoj hkt se; då ännu icke 1 Cor. 3: 2.

obpd, äg, y] (besl. med oppoq) svans, stjert Apoc.

9: 10 al.; Apoc. 12: 4 (bilden lånad från Dan.

8: 10, der Antiochi fiendtliga makt kastar några

af himlens här och af stjernorna till jorden) har

afseende på den onda inverkan, som draken (Kom)

ut- och invärtes öfvat på Judiska folket, så att

han kunde göra sig hopp att uppsluka Messias,

så snart Han blifvit född, hkt också i sjelfva ver-

ket försöktes genom den Romerske vasallen He-

rodes i det Bethlehemitiska barnamordet.

obpd.vio~, a, ov, äfven 2 ändelser (påpavås) him-

melsk, från himlen Mt. 6: 14 al. ; nXvjdoq axpa-

%IU£ oop. Lc. 2: 13 en himmelsk härskara (hvar-

med englarne betecknas).

oupavoijev (följ.) från himlen Act. 14: 17, 26: 13.

oöpuvtk, oo, 6, äfven i plur., i likhet med

(somliga af bpäcä', qsi öpavog den synliga rymden

öfver jorden 1. synkretsen, liksom bpcCcov-, andra

kanske rättare af ueipco, o.lcopéco höja, besl. med

pexécopog) höjd, himmelshöjd, liimlahvalf, coe-

lum, himmel, hkn delas i l:o) den synliga och

physiska Mt. 3: 16 scepius, äxpa xöju oop. Mt.

24: 31, Mc. 13: 27 himlens ändar (emedan himla-

hvalfvet synes sluta vid horizonten) i] oxpaxiå roo

odp. Act. 7: 42 himlahären (sol, måne, stjernor),

ac doväpziq xcbv oop. Mt. 24: 29 al. himlamak-

terna d. ä. stjernorna 1. himlakropparna (emedan

efter Judarnes föreställningssätt dessa framstå ss.

gudomliga väsenden); himlen säges x),et(rd7jvai Lc.

4: 25 al. tillslutas (då det icke regnar), e)iaae-

Melanclcr, Grek. Lex. t. N. T.

odai Apoc. 6: 14 sammanrullas (ss. en bok —
ett uppslaget tält) o. s. v.; tropice: b^codrjvai

' ecoz xob oop. Mt. 11: 23 upphöjas ända till him-

len (d. ä. uppnå den högsta utmärkelse genom

Frälsarens vistande och verksamhet derstädes —
om Capernaum )( eco$ aono xaxafiaiveiv). —
2:o) den osynliga och andliga (Guds och englar-

nes och de saligen aflidnas boning Mt. 5: 34 al.,

ap.apxd.veiv ek xbu oop. Lc. 15: 18. 21 synda

emot himlen (personific. ss. Guds och de rena

andarnes säte), yj ftaacÅeca xwv oop. Mt. 3: 2 al.

se ftaadsia. — Anm. Rabbinerna antaga 7 him-

lar l:o) velum, 2:o) ewpansum, 3:o) nubes, 4:o)

habitacidum, 5:o) habitatio, 6:o) sedes fixa, 1:6)

araboth 1. xap.eiov; 2 Cor. 12: 2 förekommer rpi-

r«c oopaviK, som blott var en lägre himmelstrakt

och en hvilopunkt under Pauli himlafärd, ty först

i paradiset fick han uppenbarelsen; oiépyeoftai

xobz oop. Hebr. 4: 14 (liksom öfverstepresten

måste gå igenom det heliga för att komma till

det aldraheligaste, så måste ock Christus genomgå

himlarna för att komma fram till Guds thron).

OöpfiavtK, ob, ö (lat.) Urbanas, en christen i Rom
Rom. 16: 9.

*

Obp'to.<;, oo, b (n^™l1^ af ljus och i"P Jehova)

Urias, en Hetheer, Bathsebas l:e man, dödad

på Davids anstiftan 2 Sam. 11 cap., förekommer

Mt. 1: 6.
*

«5c, (0X(K, vö (Lacedaem. dialekten «uc af auo höra,

hvaraf) a uris, öra, Mt. 10: 27 al., yevéadai ei$

xu coxd xivoz Lc. 1: 44 komma till ngns öron =
höras af ngn, äfven å.xooahrpjai slz x. x. X. Act.

11: 22 och el<;épyeodo.i elg x. x. Å. Jac. 5: 4,

deremot ek xb obc åxoöeiy Mt. 10: 27 hemligen

1. enskildt höra, ?mXs1.v Tipoq xb o5c Lc. 12: 3

hemligen tala; tiéotiai xc sk xå &xa Lc. 9: 44

sätta ngt i öronen d. ä. uppmärksamt höra; &xa
rob pr] åxouetv Rom. 11: 8 öron för att icke

höra (andra: icke hörandets öron d. ä. beröfvade

förmågan att höra, oförmögna att höra), u.nspixpr]-

xoz xok coöiv Act. 7: 51 (se änspcxprjxoz).

obffca, ox, 7) (af obaa, femin. till partic. t6u) egentl.

det varande, befintliga, väsende, exsistentia;

deraf egendom, förmögenhet Lc. 15: 12. 13.

ooxe (oo, xé) både icke, dels icke, så väl icke, å ena

sidan icke, framför ett (xé 1.) xat Joh. 4: 11, 3

Joh. 10; 2 gånger upprepadt: hvarken — ej hel-

ler Mt. 6: 20 al. — anm. ooxe i de äldre edi-

30



•234 U(pB'J.(JJ

tionerna har på många ställen blifvit förändradt i

de nyare till ouoé (likt se).

outoz, auv/j, touto, pronomen demonstrativum, denne,

denna, detta Mt. 1: 20 sapissime; l.o) har van-

ligen afseende på det närmare föremålet, alltså =
hic, den sednare Lc. 1: 32 al. (se zxztvos), 1

Cor. 6: 13 står det ena outoq för éxzivos, touto

^ éxsivo Jac. 4: 15 det 1. det. — 2:o) har af-

seende på det föregående (då deremot ode — hkt

se — har afseende på det efterföljande) ss. Lc.

13: 2 al. = den nämnde, men äfven på det föl-

jande ss. Mt. 10: 2 al. = följande; så äfven éu

zouro) deruti, derpå afser än det fgde Phil. 1:18,

1 Joh. 3: 19, än det följande Lc. 10: 20 al.

— 3:o) står hänvisande 1. dztxTixaxr ss. local-

adverb = här 1. den här Mt. 3: 9 al., év toutoj

Hebr. 4: 5 på detta (ställe), här; men äfven den

der, en sådan der, sådan ss. Mt. 13: 54 al., xat

tolutol 1 Cor. 6: 11 och sådant der pack 1. följe;

deraf 4:o) har, liksom i profangrek., stundom be-

tydelse af den bekante, berömde o. s. v. denne

(och ingen annan) Mt. 15: 39 al., touto Phil.

1: 22 detta (och intet annat — upprepar med

eftertryck det föregående), ££? touto 1 Petr. 2: 21

dertill (neml. att visa tålamod, då J liden för ett

rätt handlingssätt); men utmärker oftare, liksom

iste, förakt ss. Mt. 9: 3 al. — 5:o) öfversättes

äfven i masad, och femin. ss. neutrum, liksom

hic, h?ec i latinen t. ex. oSroc zgtiv 'o uöpoc

Mt. 7: 12 detta är 1. deruti består Ingen, o.uty]

kauv i] evtoXyj Joh. 15: 12 al., uutyj :
q dio.&ijX7]

Hebr. 8: 10 detta är det förbund, hvarvid exempel

finnas på sammandragna satser ss. tuut7]v ozutz-

pav Y[)d(fco sTzioTokfju 2 Petr. 3: 1 st. auTrj 3.

zgtiv £7r., 9}v yp„ se äfven Joh. 4: 54. — 6:o)

xai touto, xat TauTa — idque, et quideru,

och det Rom. 13: 11 al., xai auTO touto 3é 2

Petr. 1: 5 men också just derför. — 7:o) står

stundom skenbart adverbialiter ss. Joh. 8: 28 =
outoxt och omvexlar äfven med outcoz ss. Mc.

2: 8; touto fiév — touto 8z Hebr. 10: 33

dels — dels.

ouTios — äfven framför consonant aldrig outco hos

Tisch. — adv. (af fgde) på detta sätt, sålunda,

så Mt. 1: 18 sa?pissime, zivat outws 1. c. al. —
zyziv ouTcot; Act. 12: 15 förhålla sig så, outoxt

1 Cor. 9: 24 så (som den ene, hkn får lönen),

Phil. 3: 17 på detta mig efterföljande sätt; under

sädana omständigheter, i detta tillstånd Joh. 4: G

(neml. ss. trött) al.; på samma sätt = tozauTcoz,

likaledes, likaså Mt. 5: 12. 16 al, och står då

ofta i förening med andra ord och partiklar ss.

xaötos, xaädnep, xab^ oaov, ov Tpönov, w^-zp

— o"jtco; quemadmodum 1. ut — si c, likasom

1. på samma sätt som — likaså 1. på samma sätt;

till den grad ss. Hebr. 12: 21, med efterföljande

coztz Joh. 3: 16, Act. 14: 1 att 1. så — att.

Anm. Har liksom outoc; afseende dels på det före-

gående, dels på det följande.

ouy, se ou.

ouyt, förstärkt ou med i demonstrativum, nekar star-

kare än ou, ingalunda, alldeles icke, på intet sätt

och vis Lc. 1: 60 al. — har annars lika natur

med ou, så att det a) vid frågor fordrar jakande

svar ss. Mt. 5: 46 al., ouy\ x. t. L 1 Cor. 5: 12

är det icke edra medchristna som J dömmen? —
b) vid svar nej, ingalunda ss. Lc. 1 60 al.

df£tAéT7]s, ou, o (d<fSL)uu) skulde- 1. gäldenär a)

egentligt som är skyldig ngt tivos Mt. 18: 24,

äfven ngns gäldenär Eom. 15: 27. — b) oegentligt

som står i skuld hos Tive ngn Rom. 1: 14, t?}

aapxi 8: 12 hos köttet, vara köttet förbunden,

med infn. Gal. 5: 3 vara förbunden 1. förpligtad

att; skyldig, brottslig, syndare = åuapTco/.iK 1.

apapTdvwv Lc. 13: 4 (jfr v. 2), som förbryter

sig mot ngn Tivös Mt. 6: 12.

d<psiXr), 7j$, rj (d<pstA(o) penningeskuld, skuld Mt.

18: 32; skyldighet, pligt Rom. 13: 7, 1 Cor. 7: 3

(äktenskaplig).

öwedrjtm, aTO$, to (följ.) det ngn är skyldig, skuld,

skyldighet Rom. 4: 4; äfven (se (KfsiKZTr^) synd,

förbrytelse, förseelse Mt. 6: 12.

dipzilco vara skyldig (penningar) ti 1. zivt t t Mt. 18:

28 al., to öiftclöpzvov = opscÅrjua Mt. 18: 30;

sedan i allmht vara skyldig p^dz^c åya-

Tiav Rom. 13: 8 våren ingen ngt skyldige, utom

att älska hvarandra (lemnen icke ngn skyldighet

ouppfylld, undantagande den ömsesidiga kärleken,

hkn J aldrig kunnen fullgöra — kärlekspligternas

anspråk stiga med deras uppfyllande — upphören

aldrig att iilska hvarandra); metaphor. vara skyldig,

förpligtad, förbunden, hafva åtagit sig en förbindel-

se, vara bunden vid sin ed Mt. 23: 16. 18: böra,

skola, måste med infin. Lc. 17: 10 al, xat (el) ou-

rwc otfzikzt yivzo&at 1 Cor. 7: 36 och så vida det

under sådana omständigheter är erforderligt ati del

sker (neml. giftermål); äfn försynda sig (se oyzuA-

T7)t;) Lc. 11: 4 (i det han försyndar 1. förbryter sig).



ocpsXov

ofSÅov (egentl. oattisk form st. cöcpelov aor. 2 af fgde)

egentl. jag hade hört — sedan interjection o! att;

gifve Gud att, månne — med indicat. 1 Cor. 4: 8

al., Apoc. 3: 15 efojc
||

(som Tisch. har).

ocpeXoc;, tö — har blott nomin. — (öcpéÅÅco öka,

förstora, befordra, befrämja) gagn, fördel, nytta

ti poi ro ocpeÅoc 1 Cor. 15: 32 hvad har jag

för nytta deraf? hvad gagnar det mig? ti to ocp.

Jac. 2: 14. 16 hvad är det för nytta med? hvad

hjelper det?

f bcpdalpodooleia, a<;, rj (följ., åooÅela) ögontjeneri

1. -tjenst Eph. 6: 6, Col. 3: 22.

bcptjalpöz, od, b (dxpSrjv, se bpdco) öga l:o) det

yttre Mt. 5: 29. 38 al.; dvoqeiv, e^opuaoeiv,

énatpeiv, xafiftåetvi, xpaTeiv tob<; öcpä. (se dessa

verber); metaphor. ev ö<p&. tivos Mt. 21: 42, Mc.

12: 11 i ngns ögon, efter ngns åsigt 1. omdöme,

öcpft. 7iov7jp6<: Mc. ,7: 22 ondt öga, afundsjuka

(som yttrar sig i ögonen), el b bcpD-. eanv

Mt. 20: 15 om också ditt öga är argt, afundsjukt

1. du är afundsjuk deröfver, bcpd. enTÖ. Apoc. 5: 6

utmärker allseende och allvetenhet — de 7 andar-

ne, som öfver- och genomskåda allt (jfr Zach. 3: 9,

4: 10). — 2:o) det inre oi åcpft. r^c xapdio.t;

Eph. 1: 18 själens ögon, dvo7$ac b<p$. Tivoq

Act. 26: 18 öppna 1. upplåta ngns inre ögon,

inre sinne för den gudomliga sanningen, oxoti-

C,eiv 1. TocpXoov Joh. 12: 40, Rom. 11: 10 om
andelig förblindelse.

bfftyoopai, se bpdco.

opcs, eco<z, b orm Mt. 7: 10 al.; metaphor. Mt. 23:

33 (om giftiga och illsluga menniskor), 2 Cor.

11: 3 al: (om ormen i paradiset — se Genes. 3

cap. — djefvulen), äfven b of. b åpyauK Apoc.

12: 9, 20: 2.

d<ppås, 6oz, ~q ögonbryn; i N. T. translate, kant,

brädd, rand (af ett berg) Lc. 4: 29. *

dykéco {oyXos) besvära, trycka, plåga Lc. 6: 18,

Act. 5: 16.

i byhmoiéco, rjaa (följ., Tzotéco) tillställa oro, upp-

lopp Act. 17: 5.
*

oyÅoc, oo, b (JEol. öXyos, volgus) folk a) folkhop

1. -mängd Mt. 9: 23 al., folkskockning ( )( dyjp.os

det lagligen sammankallade folket), upplopp Lc.

22: 6, Act. 24: 18; folket, pöbeln ( )( högre och

bättre) ss. Mt. 14: 5, Act. 16: 22 al; mängd,

hop i allmänhet Act. 6: 7 al. ; plur. folkhopar

Mt. 4: 25 scepe. — 2:o) folkslag, nation Apoc.

17: 15.

ö<l<u)viov 235

f dyöpcopa, oxos, to {byopöco befästa af byopöq —
eyopöq — af éyo) — som kan hålla sig, fast,

säker) det som är befästadt, fäste, bålverk 2 Cor.

10: 4 (om hindren mot evangelium). *

dcpdpcov, oo, to, diminut. (af o^ov hvaije kokt 1.

stekt d. ä. vid elden tillagad mat, sofvel af ecpeo

koka) sofvel, i synnerhet fisk Joh. 21: 9. 10. 13,

äfven i plur. Joh. 6: 9. 11.

o<pé, adv. (qsi omae af fe,
fy

följd af enopai följa)

i följden, med tiden, efter lång tid, sent, sent på

dagen 1. aftonen Mc. 11: 19, vid första nattväk-

ten (kl. 6— 9 på aftonen) Mc. 13: 35 (se d.Åe-

XTOpocpcovio.); b<pe ao.fifld.Tcov Mt. 28: 1 (enligt

Meijer den sena nattetiden af lördagen = efter

midnatt, då man skulle räkna lördagen från sol-

uppgången till söndagens soluppgång; men då vi

veta, att Judarne räknade dygnet från solnedgång

till solnedgång, således äfven sabbaten 1. lördagen

från kl. 6 fredagsaftonen till samma timma lör-

dagsaftonen; så förefaller denna tydning något

sökt — enklare är att enligt det vanliga anta-

gandet öfversätta) efter sabbaten.

oipaodai och ocpeaftcu, se bpdco.

o<pip.os, ov (J>cbe) sen på dagen 1. året Jac. 5: 7

scil. ysroc, sent regn (med afseende på sånings-

tiden i September 1. början af October), »serla-

regn» d. v. s. det regn, som i Österlandet föll

och faller från början af Mars till slutet af April,

vårregn. *

othuK, a, ov (se fgde) sen, å</>. rjdr) oocrrj' T^q copas

Mc. 11: 11 då tiden på dagen redan var sen, då

det redan var sent på dagen, aftonen redan var

inne; ss. substant. rj dip. scil. copa 1. deiXrj (efter-

middag) sen tid på dagen (kl. 3—6) Mt. 8: 16

al., äfven aftonstund (efter kl. 6 1. solens ned-

gång) Mt. 14: 23 al. (den olika tiden måste con-

texten bestämma).

0(pt<;, ewc, ~f] (6<pop\tu, se bpdco) egentl. syn, an-

blick; deraf ansigte, anlete Joh. 11: 44, Apoc.

1: 16, utseende xo.t otbiv Joh. 7: 24 efter yttre

utseendet 1. skenet (ss. saken vid första anblicken

företer sig).

b<pcbviov, oo, to (J'xpov, se d^dpiov — covéop.o.i)

egentl. inköpt sofvel, i allmänhet kost, proviant,

sold, lön, underhåll Lc. 3: 14 al., metaphor. tu.

Ixpcbvia tt)<; dpapTias ftdvaToq Eom. 6: 23 den

sold hkn synden gifver är död (synden tänkes ss.

en regent, till hkns tjenst hans undersåtare ställa

sina lemmar ss. vapen, se v. 13).
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n.

t IJaycdeoco, tooa (följ.) snärja, ställa 1. lägga sna-

ror för ngn, listigt söka komma åt ngn Tiud för-

medelst ngt h zivi Mt. 22: 15.
*

nayi;, $OCj (ji'rjfvopt) hvad som fäster 1. fast-

håller, snara, fälla Lo. 21: 35, Rom. 11: 9 (bil-

den af ett plötsligt och oväntadt påkommande för-

derf), så äfven tropice ti. tou dio.ftöloo 1 Tim.

3: 7 (djefvulen tänkt ss. jägare) äfven 2 Tim. 2:

26 (se dvavfjcpoj); lockelse, retelse 1 Tim. 6: 9.

Tzd.yo;, oo, b {jLTjjvop.1, éndy7jv) fasthet, fast ställe,

berg, kulle, se "Apeioz.

Tiddrjpa, oltos, to {rzdoyco) egentl. det erfarna, ut-

ståndna; deraf l:o) lidande llom. 8: 18 al. zä

zoo Xoo ti. 1 Petr. 4: 13, 2 Cor. 1: 5 Christi

lidanden (uti dessa taga de trogna del, i det verl-

den bevisar emot de trogna samma fiendskap som

emot Chr., då det just är Han som i dem hatas),

zå efc Xbv ti. 1 Petr. 1: 11 de lidanden (neml.

de trognas) hka hänföra sig på Chr., hkas grund

och mål Han är. — 2:o) lidehe, passion, begä-

relse, lusta rå tz. zujv åpa.pzuov Horn. 7: 5 be-

gärelserna, genom hka synderna tillvägabragtes,

Gal. 5: 24.

Tiadrjv/K, "Q, bv, adj. vble (af Ttdoyco, irradov) pa-

tibilis, utsatt för lidanden, mäktig af lidande,

Act. 26: 23.
*

Tiddoq, ewc, to (rzdayto, enadov) lidande; lidelse

tz. dzipiaq Rom. 1: 26 (se dzipta), passion, brunst

Col. 3: 5, TT. Irudopia; 1 Thess. 4: 5 begärets

1. begärelsens brånad.

Tiaibaycoyfx;, oo, b (natdbc; uy(oybc af dyed) barn-

ledare; så kallades hos Grekerne de personer, åt

hka barnens uppsigt och understundom äfven upp-

fostran var anförtrodd — dertill begagnades van-

ligen äldre bepröfvade slafvar, som borde bestän-

digt hafva barnen i ögnasigte, åtfölja dem till

och ifrån skolan o. s. v. — ledare, uppsyning»-

man, hofinästare, »tuktomästarc»; så kallar Paulus

1 Cor. 4: 5 de lärare (ledare) hka byggde på den af

honom lagda grunden (ol i-oixobopoovzsz 1 Cor.

3: 10 följ.) och ledde fortbildningen af den Corinth.

församlingen i det christliga lifvct, sedan Paulus

stiftat den 1. andligen födt den (ss. fader); Gal.

3: 24. 25 kallas lagen så — ss. neml. en predagog

leder och förbereder sina myndlingar för deras

tillkommande myndighetstillstånd, så har också

lagen tagit oss under sin ledning, hvarvid Chri-

stus var målet d. v. s. livarvid ändamålet var att

vi på Hans tid icke mera skulle stå under lagen,

utan höra Honom till; detta lagens munus prae-

ceptorium bestod deruti att lagen förmedelst

den af honom uppväckta syndaprincipen Rom. 7:

5 följ., Gal. 3: 19 hopade synderna, hvarigenom

lagen, då den tillika verkade kännedom om syn-

derna Rom. 3: 20, visade behofvet af förlossning

från Guds vrede Rom. 4: 15, utan att kunna

åstadkomma densamma Rom. 8: 3.

natddpiov, oo, to, diminut. (af Tratt;) liten gosse,

»pilt» Joh. 6: 9.
*

Ttucdsla, «<r, (se följ.) uppfostran, tukt, aga Eph.

6: 4, 2 Tim. 3: 16 (se dsör^fjazoz), Hebr. 12:

11 (se slpyvixoz).

natdsor/jt;, oo, b (följ.) uppfostrare Rom. 2: 20,

undervisare, lärare, upptuktare Hebr. 12: 9.

naidsöco, eoaa; sopac, vodrp (msKc) uppfostra (ett

barn), undervisa, tillrättavisa 2 Tim. 2: 25 (med

ord 1. slag), tukta, aga Tit, 2: 12, Hebr. 12: 6,

genom tuktan förödmjuka Le. 23: 16. 22; pass.

uppfostras Act. 22: 3, undervisas tv Tive Act. 7:

22, tuktas 1 Cor. 11: 32 u~b zoo Kopioo äfven

2 Cor. 6: 9 (neml. af Gud), prj fiUiavrppziv 1

Tim. 1: 20 i ändamål att icke smäda.

f natdcbdsv, adv. (af följ.) från barndomen, från

det man är 1. var ett litet barn, éx. -. Mc. 9: 21

sednare Grekiska st. éx ~atdiK 1- Ttuidwv. *

Tzaidiov, oo. to, diminut. (af ~atz) liten gosse 1.

flicka, barn (från det nyfödda till det mera full-

växta) Mt. 2: 8 sa'pe.

7tatdt<Txrr r^, 5], diminnt. (af ~«?c) egentl. ung 1.

liten flicka; i N. T. tjenstepiga, slafviuna Mt.

26: 69 ul.

TcalZto (följ.) lek-a (ss. barn), gyckla, skämta, dansa

1 Cor. 10: 7 (jfr Exod. 3: 6).
*

~ais, Tracdbz. b, yj (Laeed.vm. dialekten —bin) puer,

puella a) i afseende på ålder: gosse Lc. 2: 43,

9: 42, äfven yngling Act. 20: 12; flicka Lc. 8:
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51 54; plur. barn Mt. 2: 16 al. -— b) i afs. på

härkomst: son Joh. 4: 50. 51 ; dotter (denna be-

märkelse fkmr ej i N. T.). — c) i afs. på stånd:

slaf, tjenare Mt. 8: 6 al, b sr, Qeou ("in 1 "T2JJ

Jes. 40—66) Guds tjenare a) om JEsus Mt. 12:

18 al. (ss. Guds Son kallas Han alltid b y?oc

roy Qeou); /9) om David Lc. 1: 69, Act. 4: 25;

j-) om Israels folk Lc. 1: 54.

rrauo, enataa slå (med knytnäfve) Mt. 26: 68, Lc.

22: 64, hugga till (med svärd) Mc. 14: 47, Joh.

18: 10, sticka (ss. skorpionen) Apoc. 9: 5.

IlaxaTtav/], 9j;, ^ Pacatiana, den del af Phrygien,

der den berömda staden Laodicaea låg vid floden

Lykos, 7 timmars väg från Colossse — fkmr i

underskriften till 1 Tim. *

tcÖXmi, adv. fordom, längesedan, långt för detta Mt.

11: 21, Lc. 10: 13, Jud. 4 (neml. i G. T.) äfven

Hebr. 1: 1; redan Mc. 15: 44, redan länge 2 Cor.

12: 19; oi tv. 2 Petr. 1: 9 de fordne, förre.

naXatö;, «, 6u (fgde) gammal ( )( véo;) Mt. 13: 52,

Lc. 5: 39, 1 Joh. 2: 7, q sr. dtafrf/xy (likt se),

b. sr. dvdpcoTio; (hkt se); föråldrad Mt. 9: 16 al.

TcaXaiorrj;, Tjtoq, <y (fgde) åldrighet, gammalt vä-

sende ypafifiavoi; Bom. 7: 6 (ypdppa, lagens

bokstaf, ss. den regel Juden skulle efterkomma,

är motsatt nveupa den H. Ande, ss. verkande

princip i det christliga lifvet; till följe af det för-

hållande, hvari ypdppa står till syndens princip

i meuniskan — lagen uppväcker neml. synden —
var tzuIo.wtt); nödvändigt syndigt, hvaremot xa.i-

voTTfi till följd af den inverkande nveupa lika

nödvändigt är sedligt).

TtaXaiiHo, coxa-, co§i]ffopai (se fgde) göra gammal,

metaphor. afskaffa, liksom antiquare Hebr. 8:

13; pass. blifva gammal, föråldras Lc. 12: 23 al.

ndXv), Y];, yj (nd.XXio svänga) brottning, hvarvid man

fattade hvarandra om lifvet och sökte genom sväng-

ning kasta hvarandra till marken, Eph. 6: 11 (har

afseende på OTTjVtu i samma vers), se dpöpo;. *

naXuyyeveaca, a;, rj (följ., yévsai;) åter- 1. nyfödelse;

Mt. 19: 28 menas den dels physiska dels ande-

liga förändring som allt skall undergå vid Christi

andra ankomst == d.noxaTdoTaai; (likt se) d. ä.

återförsättande i det tillstånd det hade före synda-

fallet; deremot Tit. 3: 5 om nya födelsen i do-

pet, se XnuTpåv.

xdÅcv, adv. a) loci: tillbaka, åter Joh. (6: 15) 10:

17. 18 al., på ett annat ställe (i Skrifteu) Mt.

4: 7. — b) temporis: åter, återigen, ännu en

gång Mt. 4: 8 al., Hebr. 6: 6 (torde n. likaså

rätt föras till föregående, som följande verb), el;

to n. 2 Cor. 13: 2 (icke »för andra gången», ty

Paulus hade redan 2 gånger förut varit i Corinth,

utan »ännu en gång» — jfr i somliga editioner

7d ex TpiTou Mt. 26: 44), står på sätt och vis

pleonastiskt framför åeÖTepov och éx deuTÉpoo

Mt. 26: 42 al. återigen för andra gången, men

ej Joh. 4: 54 »detta var det andra under som

JEsus återigen gjorde o. s. v.»; — vidare, ytter-

ligare Mt. 13: (44) 45. 47 al.

napnXyttec, adv. (na;, nXfjäo;) med hela mängden,

allt folket; alla med en mun Lc. 13: 18.
*

nd.pnoXo;, TioXXy, tioXjj (nä;, noXC;) ganska mycken

1. stor 1. talrik Mc. 8: 1
||
ndXtv noXXou. *

IIap<puXta, «c, '*] Pamphylien, en provins i Mindre

Asien, som ligger vid Medelhafvet och gränsar

till Cilicien och Pisidien; utgjorde den smala

kuststräckan från Olbia till Ptolemais och skildes

från Cilicia (aspera) genom Taurus; fkmr Act.

2: 10 al.

navdoyslov, ou, tö, attice — xélov (no.;, déyopat)

rn~)3 värdshus, herrberge Lc. 10: 34, sådana

funnos och finnas ännu i dag i Österlandet under

namn af Caravanserier d. v. s. byggnader, der

de resande och deras hästar och dragare få tak

öfver hufvudet mest utan betalning och tillika,

ehuru mera sällan, erhålla mat emot betalning.

På Frälsarens tid funnos sådana blott i öknar,

ss. emellan Jerusalem och Jericho; skiljas ifrån

xaTa/^upaTo. (se xard2upa), som voro gästvänners

privathus. *

navdnyeu;, é(o;, b (se fgde) egeutl. som emottager

alla, värdshusvärd, värd Lc. 10: 35.
*

navrjyopi;, ecu;,
!
q (nä;, dyupt; = dyopd) allsam-

ling, allmän sammankomst, folkfest, festförsamling

Hebr. 12: 23 (dyyéXcov hör till). I profangrekiskan

menas dermed hela folkets samling till en allmän

högtidlighet ss. de Olympiska spelen o. s. v.
*

navocxc, adv. (nä;, oixo;) med hela huset 1. familjen

Act. 16: 34.
*

navonÅca, a;, rj (nä;, finXdv) helrustning, full rust-

ning för en tungsköldad = sköld, hjelm, harnesk,

benskenor, lans och svärd = den tunga rustnin-

gen, vapenrustning Lc. 11: 22, too Oeou Eph.

6: 11. 13 den andliga vapenrustningen (egentl.

den fullständiga vapenrustningen som kommer från
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Gud = som Gud förlänar d. ä. alla de skydds-

och försvarsmedel, som Gud förlänar oss för att

kunna stå emot djefvulens anfall).

TTavoopjia, «c, ^ (följ.) list, illparighet, illfundighet,

skalkaktighet Lc. 20: 23 al.

izavoopjoz, ov (jid.<;, epfov) i stånd att göra allt, i

stånd till hvad som helst, vanligen i elak mening:

illistiu,, illparig, förslagen 2 Cor. 12: 16.
*

Travxayfq, aclv. (ttus) öfverallt, på alla ställen Act.

21: 28
||
Travxayoo. *

TTauxayndeu, adv. (se fgde) från alla håll 1. orter

Mc. 1: 45 ||
Trdvxodev. *

Trauxayou, adv. (se fgde) allestädes, på alla ställen

Mc. 16: 20 al.

TTO.vxe)/qz, s<r (jiäc;, xekéa>) alldeles fulländad, full-

komlig, ££C ro jr. Hebr. 7: 25 helt och hållet,

fullkomligt, pirj oovapivq ek tu tt. Lc. 13: 11

alldeles oförmögen.

ttuvxt], adv. (tt«c) på allt sätt och vis Act. 24: 3.
*

Trdvxoftev = Ttavxa.yJSev (hkt se) Mc. 1: 45 al.

f Tro.vxoxpdxcop, opoz, •/] (7rac, xparéco) allherrskare,

allsmäktig, allsvåldig (om Gud) 2 Cor. 6: 18 al.

Tiduxoxe, adv. (näs, oxe) = exd.axoxe hos Attikerna,

alltid Mt. 26: 11 al.

ndvtäx;, adv. (af näq) alldeles, helt och hållet 1 Cor.

9: 10, fullkomligt, på allt sätt och vis 1 Cor. 9: 22,

visserligen Lc. 4: 23 al.; oö ndvrax: Rom. 3: 9

alldeles icke (= oo ird.vi) i profangrek.), deremot

1 Cor. 5: 10 (scil. pm auvavaptyvoadat.) icke att

helt och hållet undvika umgänge, Tiövxioc: odx
fy>

1 Cor. 16: 12 det fattades alldeles.

rrapd, prospos. (vid sidan af, på sidan om) l:o)

med da t. a) bredvid, vid ss. jr. xivi axr^aai Lc.

9: 47 ställa 1. eaxdvai Joh. 19: 25 stå bredvid

ngn 1. ngt al.; metaphor. ss. k. eaoxoX<z Mt. 21:

25 vid sig sjelfva al. — b) hos ss. åpiaxav, xaxa-

M&v, p.éveiv tt. rtvi Lc. 11: 37 so?pe, metaphor.

tv. Qew Rom. 2: 11 al. — c) ibland Mt. 22: 25,

28: 15, Col. 4: 16 al. — d) inför, för ngn (ss.

domare) ti. Oew Mt. 6: 1 al.; metaphor. a) = i

ngns förmåga, å ngns sida ss. tt. åir&péliöiz Mt.

19: 26 al.;
fi)
= i ngns ögon 1. tycke, efter

ngns omdöme ss. Rom. 11: 25, 12: 16. — 2:o)

med nccus. a) bredvid, vid Mt. 13: 1 al. (äfven

vid verber, som beteckna hvila), metaphor. tt. xouxo

1 Cor. 12: 15. 16 vid detta, i det detta eger

rum == derför. — b) längsefter, utmed 1 Cor. 4:

18 al. — c) i jemförelse med Hebr. 1: 4, 2: 7 al.

— d) på sidan om, förbi, framför, mer än Lc.

13: 2, Rom. 12: 3, 14: 5 al., utöfver Hebr. 11:

11 al, emot Act. 18: 13, Rom. 4: 18 al., med

förbigående af Rom. 1: 25, utom 1. med undan-

tag af tt. ptav (scil. izhjyTjv) 2 Cor. 11: 24 på

ett när, ett mindre; särskildt ifrån, olika med,

utom, än 1 Cor. 3: 11. — 3:o) med genit. (ut-

märker ett utgående ifrån 1. hörande till ngn, vid

hvilkens sida man varit 1. är) från, af, utaf Mt.

2: 4. 7. 16 sa>pissime, 'q tt. epou Rom. 11: 17

det från mig utgångna, xå tt. adxdjv Lc. 10: 7

det från dem (erhållna) — deras, xå tt. upaiv

Phil. 4: 18 det från eder (komna) - edra håf-

vor, oi tt. adxou Mc. 3: 21 de å hans sida (va-

rande), hans anförvandter 1. anhöriga (moder och

syskon se v. 31. 32 — men icke lärjungar, ty

de voro i samma hus som Frälsaren v. 19) xä

Tt. abxrfi Mc. 5: 26 det som var å hennes sida,

henne tillhörigt = hennes 1. sina tillgångar.

TTapafialvoj, ifi-qv (jiapd, fialuco stiga, gå) gå 1.

stiga bredvid, jemte, på andra sidan om, utom,

förbigå, öfverträda 1. -skrida Mt. 15: 2. 3; med

ex 1. åna xivoz per hebraismum afträda från ngt

Act. 1: 25, äfven 2 Joh. 9 scil. ex riyc dioayrfi

afvika från läran
|j
npndfcov, hkt se.

TTapafid?2a>, éfialov (ftdXÄio) egentl. kasta bredvid

1. för, deraf ställa bredvid, närma scil. eauxöv 1.

xt]v vauv eic xi Act. 20: 15 d. ä. lägga till vid

ngt (sjöterm); äfven metaphor. ställa 1. hålla bred-

vid, jemföra xvA xt Mc. 4: 30 l| ttdjpev.

Ttapafteuriz, ecog, i] {rrapafiaivco) egentl. förbigåen-

de, öfverskridande, öfverträdelse tropice xou vöpou

Rom. 2: 23, äfven utan vopo<j 4: 15 al, xu>v

Trap. ydpiv Gal. 3: 19 (se yd.piv), yeyovévai év jt.

1 Tim. 2: 14 hafva inträdt 1. befinna sig inom

öfverträdelse d. ä. hafva fallit i synd.

TTapo.fid.xrfi, nu, b (se fgde) öfverträdare väpoo Rom.

2: 25. 27, scil. vöpoo Gal. 2: 18 (emedan lagen

sjelf har förmedlat den christnes frihet från lagen

— se v. 19 och uåfiosi ty den som genom lagen

blifvit frigjord från lagen för att lefva Gudi, och

likväl åter vänder tillbaka i det lagiska förhållan-

det, han handlar emot lagen, är Trapafi. vöuou);

äfven Jac. 2: 9. 11.

TiapafiidZopru, aaufOjv (fiid"nuai) egentl. göra ngt

derjemte med våld; derjemte nödga, ligga öfver 1.

åt ngn xivd (med böner) Lc. 24: 49, Act. 16: 15.

f TiapafioXeöopM, vjad.ur^ (jiapdfioloz sättande

bredvid, på spel, vågande, våghals, förvägen af

-apafidlko) sätta på spel, vara vågsam rj ^"J'/7]



—
apafioÄyj

Phil. 2: 30 vara vågsara med sitt lif, sätta sitt

lif på spel, blottställa det
||
napaftou/^uodfiEvns.

*

Tcapa^oÅq, iyc, q {rtapaftäXhö) egentl. ställande bred-

vid, sammanställning, metaphor. jemförelse, liknelse

(bW"i2), bild; a) en förebildlig sak, förebild Hebr.

9: 9, äfven 11: 19 i 1. till en förebild (neml. af

den verkliga uppståndelsen ifrån de döda — se

xnpc^co). — b) en liknelsevis gjord framställning,

parabel Mt. 13: 3 följ. al. ; parabeln är berättel-

sen om ett diktadt, dock möjligt och sannolikt

factum i sinneverlden, hvarigenom en öfversinnlig

och religiös sanning 1. lära försinnligas och åskåd-

liggöres. Sjelfva benämningen Tzo.po.ftokq är sär-

deles lämplig, ty bilden, som är lånad från sinne-

verlden, åtföljes af en sanning, som är hämtad från

den öfversinnliga verlden. Parabeln har ngn lik-

het med Fabeln, men fabeln innehåller en berät-

telse om ett diktadt och onaturligt factum för

att framställa en moralisk sanning; de skilja sig

alltså i afseende på l:o) sjelfva factum, 2: o) läran

1. sanningen som framställes; ty parabeln syssel-

sätter sig med religiösa sanningar, fabeln åter med

moraliska. Framställningen i parabler var så egen-

domlig hos Frälsaren, att Hans lära i allmänhet

kallas TcapaftoÅq Lc. 14: 7; så heter äfven ord-

språk Lc. 4: 23 och tänkespråk (= å~6(pdsypa)

Mt. 15: 15.

f ~apaj3ouÅs>Jopat, soadpqv (ftouÅsuopat) skulle be-

tyda: illa råda 1. sörja för ngt rivi Phil. 2: 30,

men är troligen oriktig läsart för TzapafioXsuod-

psvos, hkt se.
*

napayysÄla, «c, (följ-) förkunnande, kungörelse,

tillsägelse, befallning Act. 16: 24, påbud 1. bud

1 Tim. 1: 18 (neml. "va arparsövj i samma vers),

föreskrift 1 Thess. 4: 2 (till en christlig vandel),

lära 1. undervisning (neml. Evangelii) 1 Tim. 1: 5.

-apayyéÅÅoj, ijyysda (åyyékXco, se uyysÅos) egentl.

föl-kunna 1. tillsäga ngn som står bredvid, munt-

ligen tillsäga, äfven skriftligen, ss. 1 Cor. 11: 17

föreskrifva; i allmänhet uppdraga, befalla rivi ri

1. Åéyojv 1. med infin. 1. accus. c. infinitivo 1. med

"va 1. ori Mt. 10: 5 scepe-, re. TzapayysXia Act.

5: 28 allvarligen 1. strängeligen tillsäga 1. befalla.

napayivopai, sysvöpqv (yivopai) egentl. finnas hos,

vara bredvid, tillstädes (fkmr ej i N. T.); infinna sig

Lc. 12: 51 al., Act. 5: 21 (neml. i Synedrii ses-

sionssal), framträda Act. 3: 1, anlända, ankomma,

komma absol. Mc. 14: 43 al., sk ri Mt. 2: 1 al.,

Tzapad(d(uiu 239

-pik riva Mt. 3: 13 al. till ngn, éiri riva Lc.

22: 52 emot ngn; skenbart = komma tillbaka

Lc. 14: 21, Act. 24: 17.

napdyco (dyed) föra bredvid, jemte, på sidan, förbi;

inträns, gå förbi Mt. 20: 30 al., bort Mt. 9: 9-

27, tropice 1 Cor. 7: 31 förgås 1. försvinna, al

Tzap. sni as -po<prjzsio.i 1 Tim. 1: 18 de förbi-

gångna 1. framfarna öfver dig (utsagda) prophe-

tiorne; med. draga sig förbi, försvinna, förgås d. ä.

hafva 1. taga en ända 1 Joh. 2: 8. 17.

no.paåsiypaziCco, laa (åsiypaziCco — mo.pddsiypa

exempel) göra, upp- 1. utställa ngn till exempel,

varnagel; blottställa för smälek, offentlig vanära

Mt. 1: 19
|[
dsiypazioai (hkt Tisch. har), »för

spott hålla» Hebr. 6: 6.

Ttapdostoos, ou, o (Pers. ordet fardesch, hvaraf Hebr.

ET^S — ue8'g'e af Armeniskt ursprung) djurgård,

park, lustgård, paradis; a) det lägre paradiset Lc.

23: 43 (jfr 16: 23) de trogna själarnes vistelse-

ort i Hades (se adqc). — b) det högre 2 Cor.

12: 4, Apoc. 2: 8 Guds paradis, de saligas bo-

ning i himlen.

7zapo.dzyop.ac, oé^opai (dsyopai) egentl. taga till sig,

deraf metaphor. antaga, upptaga Hebr. 12: 6 ngn

ss. son, taga upp xazyyopio.v 1 Tim. 5: 19 en

anklagelse, antaga Act. 16: 21, 22: 18, bifalla

Mc. 4: 20.

\ ~o.padto.zpi/3r/, vjz, q (diazpiftq söndernötning, för-

brukning, tidsspillan, tidsfördrif, sysselsättning af

oco.zpiftaj) vid sidan gående — ~apd — d. ä.

onyttig sysselsättning 1 Tim. 6: 5
||
dio.~apo.rpi-

fiai, hkt se.
*

napadidajpi, dojoco, dédcoxa, sdcoxa, éocov-, dodrj-

aopai, dédopac, sdoftrjv (didcopi) gifva, åt ngn

bredvid, t rad o l:o) öfverlemna, öfverantvarda Mt.

4: 12 al, ek yuterfv Act. 8: 3, 12: 4, 16: 4

kasta 1. sätta i fängelse, äfven absol. Mt. 4: 12,

Mc. 1: 14, — sk Myaiov Mt. 10: 21 al. öfver-

antvarda åt döden 1. att dödas, äfven absol. Rom.

4: 25 al., — ro -vsupa scil. Oecp Joh. 19: 30

uppgifva andan (euphonism st. dö), — riva r<p

aaravö. 1 Cor. 5: 5, 1 Tim. 1: 20 betecknar en

högre grad af bannlysning för det ändamål, att

satan skulle med kroppsliga plågor pina den åt

honom antvardade (endast cn Apostel kunde inne-

hafva en sådan maktfullkomlighet — se äfven auv-

dyco); — utlemna Mt. 10: 4 al. scil. rw auv-

sdpia> 1, rok dpyispsuac ss. det heter Mt. 20:
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18 al. d. ä. förråda; —> utsätta (för lifsfara), blott-

ställa Act. 15: 26, prisgifva 1. lemna till pris åt

sk ti Rom. 1: 24. 26. 28. — 2:o) öfverlåta, hem-

ställa 1 Petr. 2: 23 (sal. det), tillstädja, tillåta

1. låta ss. Act. 7: 42 med infin., medgifva Mc.

4: 29 ueml. att den afbergas d. ä. vara mogen

(om frukt). — 3:o) öfverlemna, meddela (om munt-

liga underrättelser och föreskrifter) ss. 7tg.pd.8omv

Mc. 7: 13, napaåoasn; 1 Cor. 11: 2 de munt-

liga (och skriftliga) föreskrifter, som Paulus med-

delat i afseende dels på läran, dels (lefvernet och)

bruken inom församlingen, — i allmänhet med-

dela (muntligen) Lc. 1: 2 al.

Tzapd.do^n^, ov (Tiapä zrjv åo^av prreter opiuio-

nem emot den vanliga meningen 1. förmodan)

oförmodad, oväntad, otrolig, underbar Lc. 5: 26. *

71 apd.6'o

o

k, £ft"T5 fy
(7iapaocd(opc) öfverlemnande af

en sak till en annan, traditio, tradition, fort-

plantning, muntlig föreskrift (djpavoc ocoo.oxo.-

Xia), hvarmed menades de muntliga föreskrifter i

religiöst och moraliskt afseende a) hka Judarne

erhållit af sina förfäder Mt. 15: 2 al. och fäder

(ss. det ock heter Gal. 1:14 7io.zpiy.at n. fäderne-

stadgar); b) hka Aposteln Paulus meddelat för-

sainlingarne i afseende på christlig lära och ritus,

undervisningar i christendomen (sing. och plur.)

1 Cor. 11: 2, 2 Thess. 2: 15, 3: 6; c) i allmän-

het, utan bestämd inskränkning till Judarne, tradi-

tion Col. 2: 8. — Anm. Traditionen gällde hos

Judarne med auledning af Deuteron. 4: 14, 17: 10

till en stor del högre, än den skrifna lagen.

f Ttapa^YjÅnco, d)<7(u, ioo~o. (C-

/jÅooj) väcka ngn till

ifver, nit, väcka afundsjuka 1. svartsjuka hos ngn

rtvd Rom. 11: 11. 14, på ngn stzi zivi 1. för ngns

skull Rom. 10: 19 (Jehovas förhållande till Israels

folk framställes ofta i G. T. under bilden af man

och hustru Os. 2: 2 al. ; om alltså HEllren vände

sig med sin kärlek till ett annat folk, så skulle

det väcka svartsjuka hos Israel, som alltså skulle

skynda att återvinna Hans kärlek), ~. zov hupiov

1 Cor. 10: 22 reta HERren till svartsjuka (om

sitt anseende) 1. nitälskan (så att Han bevisar

att Han icke låter siitta sig i jemnbredd med

dämonerna).

Tiapaftoldaaioz, «, ov (Ttapd, Hdlaoao.) bredvid

hafvet, vid hafvet belägen Mt. 4: 13.
*

Tto.po.Hsojpéco {Dzwpéco) l:o) betrakta ngt bredvid 1.

i jemförelse med ngt annat; 2:o) och i N. T. se på
sidan om, förbise, försumma, förakta Act. 6: 1.

*

—apa/.akuTzzio

Tzapaflrpy.rj, tjc,
fy

(TiapazcSyjpi) det bredvid satta,

anförtrodda, det som man anförtrott ngn att för-

vara, depositum, anförtrodt gods 1 Tim. 6: 20,

2 Tim. 1: 12. 14 det anförtrodda Evangeliska

läroembetet (andra antaga 2 Tim. 1: 12 ngt af

Paulus åt Gud anförtrodt ss. hans lön i himlen

o. s. v., men orätt — för öfrigt betyder sk sxst-

vrpi zfyv huépgv icke »ända till», utan för 1. på

den dagen, den yttersta ueml.)
|!
Tzapaxo.zaDy/r

.

hkt se.

Tzapacvsco (alvsco) tilltala, uppmana, uppmuntra Act.

27: 9. 22.

napo.izsopo.i, ffT^pai, ffrqirdpr/V (alzsw) utbedja sig,

genom böner erhålla, blidka (fkmr ej i N. T.);

undanbedja lör sig (äfven för andra i profangrek.),

bedja om tillgift, urskulda sig sys ps Tro.p^z^ps-

vov Lc. 14: 18. 19 habeas me excusatum gör

min ursäkt; i allmänhet undanbedja sig, visa ifrån

sig o. s. v. ss. 1 Tim. 4: 7 icke hafva att skaffa

med, icke befatta sig med, raz vstozspo.z fåpat

1 Tim. 5: 11 undanbed dig, gör dig af med,

visa ifrån dig yngre eukor, ptopö.q Qrjzfyasn; 2

Tim. 2: 23 visa ifrån dig dåraktiga stridsfrågor;

med ptfy och infin. Hebr. 12: 19 undanbedja sig

att, äfven utan pfy Act. 25: 11 (emedan o-j före-

går), rov Xo.Aoovza Hebr. 12: 25 undanbedja sig

deu som talar d. ä. undandraga sig, afvisa, afslå,

rov ypTjpo.zi^ovzo. ibid. den som gaf gudomliga

uppenbarelser (har afseende på Exod. 20: 19).

TCapaxafl slopat, sod/jv (xabsZopo.i) sätta sig ned

bredvid Lc. 1U: 39
||

~o.po.y.o.biaaao., se följ.
*

TzapaxaM^oi, iao. (xatliZco) inträns, sätta sig ned

jemte 1. bredvid Lc. 10: 39, se fgde.
*

TtapaxaÅsco, soa; x/.r^^o-oua:. xéxhjpat, exXijdiijV

(xaXéto) l:o) kalla ngn fram, till sin sida, till

sig Act. 28: 20. — 2:o) uppfordra, uppmana,

förmana Lc. 3: 18 secpe, Act. 16: 39 uppmana

ngn (ueml. att gifva sig tillfreds) d. ä. lugna;

deraf uppmuntra, trösta, hugsvala ss. Mt. 2: 18

saipc, mest i pass. låta trösta sig 1. c, tröstas

ss. Mt. 5: 5 stvpe, vara tröstad 2 Cor. 13: 11,

Col. 2: 2 ak — 3:o) bedja Mt. 8: 5. 31 sape,

äfven 1 Cor. 4: 13 (l. förmana, ncml. att icke

göra så).

7iapo.xo.)S>~zoi; xsxdkjpfiai {xaXoittto) betacka, skyla,

förborga, i det man ställer ngt på sidan, bredvid,

framför, zc utzo nvo- Lc. 9: 45 förborga ngt för

ngn (egcntl. från ngns sida).
*
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Ttapaxazad^fjxTjj <yc, /]
(xazaziörjpi) det hos ngn ned-

satta 1. -lagda, nedlagdt 1. anförtrodt gods (= det

gamla ordet »inlagsfä»), depositura, 1 Tim. 6:

20, 2 Tim. 1: 12. 14
||

TrapaSyxYj, likt se.

napaxeipat (xeipac) ligga bredvid, på sidan, vara till

hands, i beredskap, vara förhanden zivi hos 1. uti

ngn Eom. 7: 18. 21.

napdxXyacz, ewc, :
fj {napaxaXéco) egentl. framkal-

lande, tillropande; deraf l:o) tilltal, uppfordran

2 Cor. 8: 4. 17, uppmaning 1. uppmuntran ss.

Phil. 2: 1 al., lugnande, tröst, hugsvalelse Rom.

15: 4. 5 al, jr. zoo 'IopaijX Le. 2: 25, jfr 6: 24

Israels tröst (dermed menades i allmänhet det

lyckliga tillstånd, hvari folket skulle komma ge-

nom Messiae ankomst — i synnerhet i andligt af-

seende); förmaning 1 Cor. 14: 3 al., gåfvan eller

kallet att kraftigt inverka med sina föredrag —
Xöyns TiapaxX-qaztoQ Act. 13: 15 — på åhörarnes

hjertan, Rom. 12: 8 förmaningskall, derföre kal-

lades Bapvdftas Act. 4: 36 duk 7tapaxX^asco?

(se Bo.pvdftaz); äfven predikan* 1 Thess. 2: 3

(emedan den hufvudsakligen består i förmaning

att annamma frälsningsnåden i Christo o. s. v.). —
2:o) bistånd, hjelp (se följ.) Act. 9: 31.

7tapdx)j]Toc, oo, o (egentl. adj. vble af napaxaXéto)

tillkallad (till hjelp), hjelpare, advocatus (inför

rätta), sakförare, förespråkare 1 Joh. 2: 1 (om
" Christus — Han står i vårt ställe och för Hans

förböns skull få vi den dagliga syndaförlåtelsen —
se äfven ép<paul^co och évzuyydva)), Joh. 14: 16.

26 al. (om den H. Ande, som efter Frälsarens

bortgång sändes till Apostlarnes och alla christnas

hjelp; vanligen öfversättes ordet med »hugsvalare»,

men rättaste betydelsen är »hjelpare», äfven ur det

skäl att tröstare heter rtapaxXdjZcop).

no.paxn^, iyc, '<] (nopaxnöio) egentl. hörande bredvid

1. oriktigt, misshörande; i N. T. ohörsamhet, olyd-

nad Eom. 5: 19 al.

napaxoÅoodéa), rjxa — äfven rjoa 2 Tim. 3: 10
IJ

'/jxa<; {äxoXouttéo)) följa på sidan 1. jemte, beled-

saga, åtfölja xcA Mc. 16: 17; transl. noga följa

med (neml. med tankarne, forskningen) zcvc Lc.

1: 3, hålla sig troget intill 1 Tim. 4: 6, efter-

följa 1. taga till förebild 2 Tim. 3: 10.

Tzapaxoua), Vjxouaa (d'/o6<o) höra bredvid, ofullstän-

digt, oriktigt; deraf icke vilja höra, vara ohörsam

Mt. 18: 17. *

7tapaxu~z(o, u<J>a (xottzco) böja sig bredvid, vid sidan,

fram (för att noga betrakta ngt) med ftX.érrcov (Lc.

Melan<lcr, Or<*. Los. t. X. T.
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24: 12) Joh. 20: 5; deraf skåda 1. se inåt, blicka

in sk zc Joh. 20: 11, Jac. 1: 25, 1 Petr. 1: 12

1 ngt (för att fullkomligt lära känna dess väsende,

och innehåll. — I afseende på Jac. 1: 23—25

anmärkes, att ett ytligt blickande på vår utvärtes

menniska gör oss till pharisteer, men ett djupare

inblickande i vår invärtes menniska till publicaner;

förenas med detta sednare trons omfattande af

JEsu förtjenst och ett under Guds Andas ledning-

företaget sorgfälligt betraktande af frihetens full-

komliga lag — det frigörande evangelium — så

blir lagens görande en lust, en salig njutning).

TcapaXapfidvco, kfjipofiai, éXaftov (sXd/?oar/y 3 plur.

2 Thess. 3: 6); Xr
j
(pi)r

l
oop.o.t, Xxjp.fij-qatzax Lc.

17: 34. 35 Tiseh. (Xiapftdvw) taga a) till (sig),

hemföra Mt. 1: 20. 24 (som är din hustru), med

sig Mt. 2: 13 al, äfven Act. 16: 33 (neml. till

ett nära liggande vatten). — b) an, antaga, an-

namma Joh. 1: 20, Phil. 4: 9 al — c) upp, upp-

taga npbs éauzov Joh. 14: 3, (i Messiasriket) Mt.

20: 40. 41, Lc. 17: 34. 35 ( )( åfirjpi, hkt se),

öfvertaga ss. Col. 4: 17. — d) emot, undfå, be-

komma Mc. 7: 4 (genom tradition), 1 Cor. 11: 23

(medelbarligen), (genom undervisning) Gal. 1: 9.

12 al, äfven ti. X. '/. zov Kupinv Col. 2: 6 Chr.

JEsum ss. HERren (se v. 7 xadcoq ediddyjj-fjzs),

i allmänhet undfå Hebr. 12: 28.

TiapoÅéyco (Xéyco) lägga bredvid; med. egentl. lägga

sig bredvid, fara 1. segla utmed 1. tätt invid Act.

27: 8 aözijv scil. zr
t
v KpijZfjv ss. det står i 13

versen, legere o ram.

TUipdlinq, or, ov, äfven 2 ändelser (napd, äX$) bredvid

hafvet, vid hafvet liggande 1. belägen Lc. 6: 17. *

xapa/J.ayrj, vjs,
:
q (jzapaXMj.aao) — ?:apd, dXXdaaco

— afvexla, låta omvexla, alt em a re, förändra)

af- 1. omvexling, förändring, förvandling, föränder-

lighet Jac. 1: 17.
*

itapaXof'iZop.ai (XoycCnpac) missräkna sig (liksom

räkna på sidan om det rätta), räkna falskt; me-

taphor. göra falska slutsatser, sluta falskt, träns,

zivd. Col. 2: 4 bedraga ngn genom felslut, be-

svika, föra bakom ljuset, kaozou!; Jac. 1: 22 sig

sjelfva (de missräkna sig 1. bedraga sig sjelfva,

som tro, att de för sitt tomma, döda, ytliga ve-

tandes skull varda Guds barn).

f napa/JJZixiK,
fy öv (följ.) egentl. hörande till upp-

lösning på sidan (rcapd); deraf förlamad, lam,

contract, borttagen Mt. 4: 24 al

31
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~apah'jo); Xéhjpat (Xuco) lösa bredvid, på 1. från

sidan; transl. förlama, i synnerhet om slag 1. gikt,

som förlamar lederna på ena sidan af kroppen;

p. p. p. = fgde, förlamad Lc. 5: 18. 24 al.,

TT. yovara Hebr. 12: 12 förlamade d. ä. svaga 1.

matta knän.

TTOtpauéva), p.£vd>, épetva (pivco) blifva bredvid, lios,

qvardröja, stadna qvar Ttpfx; Ttva 1 Cor. 16: G

hos ngn, iiiVen ttv t Phil. 1: 25
||
aop~a.pap.svw

Tisch. , Hebr. 7: 23 (scil. éu 'tspcoaovYj vid öfver-

steprestadömet); transl. förblifva, framhärda Jac.

1: 25 (deruti).

~apap.oi) kapat, •qodp.fjv (pvltéopat tala af puiJoz)

tilltala (mildt, vänligen); uppmuntra 1 Thess. 2:

11, trösta Jo/h. 11: 31, 1 Thess. 5: 14, riva

nspt Ttvnz Joh. 11: 19; anm. i 7 dagar räckte

vanligen den med bestämda formaliteter förenade

condolence-tiden.

~u.pap.udta, ax, vj (fgde) tilltal, tröst 1 Cor. 14: 3.
*

-apapöiiiov, ou, to -— fgde; ~. dyd^/js Phil. 2: 1

kärlekströst, den tröst som flyter från christlig

broderskärlek. *

~o.pa.vop.é(o (-apdvnp.oq lagstridig, lagbrytare, Ttapd

vop.ov) handla, bryta emot lagen Act. 23: 3.
*

Tcaoawuta, ac, "'] (fgde) lagbrott, öfverträdelse 2

Petr. 2: 16.
*

f ~apa~txpatv(o, ava. (~txpa.'tvco) förbittra Hebr. 3:

16 »ty hvilka voro de som, efter att hafva hört 1.

oaktadt de hört (neml. HERivans röst), förbittrade

(Honom genom sin försökelse)?» *

f ~a.pa~ixpaop<K\ ou, o (fgde) förbittring Hebr. 3:

8. 15 (jfr Exod. 17: 2 följ.).

~a.pan't~T(o, é~zaov (nt~T(o) falla bredvid, råka ur

kosan (r/jc odou, om ett skepp, som stöter på),

sedan i allmänhet förfela målet,' fara vilse, taga

miste, affalla Hebr. 6: 6 (scil. tyjz olrpl e'ta.<; 1.

r^c Tiio-TSax;, älven kan pijpa.zoq suppleras från

det föregående). *

~a.pa.-Xza), élzÄBUOO. (~Xé(o) segla förbi, icke lägga

till vid ti Act. 20: 16. *
'

Trapa.TzÅYjirtov, adv. (egentl. neutr. af irapaTTÄy&ios

nära lik, snarlik af ~apd, TZÄTjoiov) snarlikt, på

ett sätt som nära liknade davd.rw Phil. 2: 27. *

7ta.pa.rJ:r
j
auo<;, adv. (se fgde) snarlikt, nära på, nä-

stan, nästan på samma sätt Hebr. 2: 14.
*

Traparropeijopat (nopeonp.a.t) egentl. färdas 1. gå vid

nyns sida, gå förbi Mt. 27: 39 al., taga en sido-

väg otä GTZoptpcov Mc. 2: 23 genom sädesfält

(neml. vid sidan af dem, 1. sä att de lågo på

-apaTTjprjfftt;

ömse sidor om vägen 1. blott på den ena), dia

riyc FaXiXaia.- Mc. 9: 30 vandra på sidovägar

genom Galilaeen (så att de hade Gafilteen, åtmin-

stone större delen deraf, på sidan om sig).

~o.pd~~iop.a, o.toz, to (~a.pa.~'i-T(o) sidofall, fallande

bredvid, fall, felsteg, misstag, förseelse, fel, synd

Mt. 6: 14. 15 al.

Tza.pappéco, aor. 2 pass. epp^v, Tisch. skrifver nupa-

pij(öp.£V (péoj) flyta förbi (ss. ett skepp som flyter

förbi hamnen), deraf mctaphor. gå miste om målet,

gå förhistig (saligheten), gå förlorad Hebr. 2: 1

(jfr ~a.pa~[~T(o). *

"KapdorjpLOs, av (arjpa = oYjpziov) betecknad, för-

sedd ined tecken; neutr. napdtnjpov in si g ne,

skeppstecknet, var bilden af en gudomlighet, ett

djur 1. annat föremål, som var på fören 1. fram-

stammen af skeppet antingen måladt 1. uthugget

och gaf skeppet namn (i aktern åter stod skep-

pets skyddsgudomlighet); év ~),o't(p -apaarjpo)

Aiosxoupntz Act. 28: 11 kan antingen öfversättas:

på ett skepp tietecknadt med Dioskurema 1. med

Dioskurerna till tecken — (se Jtozxoupot). *

Tiapacxsod^o
;

deropat, aapat (axEodZio bereda af

OY.z.oaz) till- 1. förbereda, göra färdig, laga till

(scil. vb dzt-vov) Act. 10: 10; med. laga 1. rusta

sig till ngt £?'c zt 1 Cor. 14: 8, -apzoxs'jaopa.i

jag är i beredskap, färdig 2 Cor. 9: 2 (att af-

lemna understödsmedel 1. collect), äfven v. 3.

~a.pao~xz ,)Y
j ,

r^, q (se fgde) tillredning, förberedelse;

i N. T. dagen före sabbaten 1. tillredelsedagen

Ttpoadp'fiaTov ss. det förklaras Mc. 15: 42, på

hkn Judarne beredde sig till sabbaten; i inskränk-

tare mening: dagen före påskhögtidens sabbat 1.

före lördagen Mt. 27: 62 al. (ty Tzap. var detta

år den 14 Nisan och således tillika den första

högtidsdagen, rj ~pd)TY] rcov d.Zöpcov Mt. 26: 17).

rrapazztvco, érziva (tsivco tendo, spänna, sträcka)

egentl. sträcka bredvid, utsträcka, förlänga Act.

2'0: 7.
*

napatrjpsfo, r
t
aa (TYjpzco) egentl. stående bredvid,

lura på ngn 1. ngt, med. idem — a) i fiendtlig

afsigt: gifva akt, lura 1. vakta på absol. Lc. 20:

20, Ttvd Mc. 3: 2 al., bevaka Act. 9: 24. —
b) i god afsigt: noggrannt 1. ängsligt iakttaga,

hålla, fira Gal. 4: 10.

rzapaTTjp^at^, ij (fgde) iakttagelse, yttre iakt-

tagelse (så att något kan ses med ögonen), oå

pzrå Tzap. IiC 17: 20 = u-upur^pr^ov oför-

märkt. *



7tapaxi&7}iM, &r/a(o, sftrjv, §-fjaopat, e&épqv (xiij-qpi)

l:o) egentl. sätta bredvid (om mat), framsätta,

förelägga Mc. 6: 41 al.; framställa Mt. 13: 24. 31,

äfven om framställning af lärdomar docendo

propono med. Act. 17: 3. — 2:o) med. ned-

lägga för sin räkning hos någon, deponera (jfr

7tapr/3rf/.r] depositum) hos någon, anförtro Lc.

12: 48, lägga på hjertat 1 Tim. 1: 18, 2 Tim.

2: 2 (öfverlemna till trogen förening ocli vidare

meddelande), öfverlemna i ngns beskydd 1. hägn

d. ä. anbefalla Lc. 23: 46, Act. 14: 23, 20: 32,

1 Petr. 4: 19 (scil. aoTw).

napaxoyyd.vco [xujydvio) inträns, in- 1. befinna sig

på ett ställe, inträffa, anträffas Act. 17: 17. *

napauzlxa, adv. (adttxa st. rrjv adzrjv ha eadem
vice, på samma gång, i ögonblicket, straxt) ögon-

blickligt, b, i], to n. 2 Cor. 4: 17 för ögonblicket

varande, närvarande. *

napatpépco, -/jvsyxov {<pépco) bära 1. föra förbi, låta

gå förbi, borttaga ti dnb rivos ngt från ngn Mc.

14: 36, Lc. 22: 42; pass. föras på sidan, från

rätta vägen, för- 1. vilseföras tivi Hebr. 13: 9 ge-

nom ngt, unb rivos Jud. 12 föras förbi (af vin-

darne, utan att gifva regn), på de 2:iie sednare

ställena
||

nspicpfpsailai.

napacppovsco (napd.wpo)v vansinnig, förryckt af Tza.pd,

(fpi/V) vara vansinnig, ifrån förståndet, napacppo-

V(öv Åsyco 2 Cor. 11: 23 jag talar som en gal-

ning, en dåre, »i fåvitsko».
*

-J-
napa<ppov'ta, as,

S
Q (fgde) vansinnighet, lorryckt-

het, galenskap 2 Petr. 2: 16; står i stället för

det classiska no.patppoaövq, som lär linnas i några

codices.
*

napayscpd^co, daco, axa, aaa (ystpd^to) öfvervintra

Act. 27: 12 al.

no.paysip.aaia, as, 'Q (fgde) öfvervintring, vinterqvar-

ter Act. 27: 12. *

napayprjpa, adv., qsi napd ro yprjp.a. under 1. vid

gerningen, på färsk gerning, på stället, straxt, i

ögonblicket Mt. 21: 19 sozpe.

ndpoahs, cfflc,
!
q (— ndpoos) felis par dus, par-

der, panther, ett skönfläckigt djur, brungult med

stora svarta näckar; fkmr Apoc. 13: 2.
*

napeopsöco (ndpsdpos som sitter bredvid af napd,

såpa) adsideo, sitta bredvid, ständigt uppehålla

sig, vara jemt .sysselsatt xivi 1 Cor. 9: 13 vid

ngt
||
npossdpsoco, likt se.

*

ndpsipc, saopai {dpi) adsum — a) vara vid ngns

sida, bredvid, närvarande, tillstädes Lc. 13: 1 al.,

KapsiJ-fioXij 243

tillhands, finnas hos tcvc t. ex. 2 Petr. 1: 9 (den

som icke eger dessa christliga dygder). — b) in-

finna sig iné revos Act. 24: 19 inför ngn, npös

riva Act. 12: 20 hos ngn; hafva kommit ses reva

Col. 1: 6 till ngn, b xaepbg b epos ounto ndp-

sarev Joh. 7: 6 min tid (neml. att färdas till hög-

tiden) är ännu icke förhanden 1. inne; vara här

t. ex. sep ?> nd.pse Mt. .26: 50 hvarefter 1. hvar-

för du är här, neml. gör det (öfverlemna mig i

mina fienders händer — här är alliså aposiopesis,

men ingen direct fråga, ty vid en sådan brukas

aldrig ds, utan r/c). — partic. närvarande np<>s

riva. 2 Cor. 11: 8 (under min närvaro, mitt vi-

stande hos eder), befintlig 2 Petr. 1: 12 (neml.

hos eder, jfr 2 Petr. 1: 9), npbs to n. Hebr.

12: 1 för det närvarande 1. tillfället, så länge den

varar 1. pågår; rå 7t. Hebr. 13: 5, det närvarande,

de närvarande omständigheterna, den närvarande

ställningen.

napsesd.-pco, dxco (slsdyeo) derbredvid, på sidan om,

hemligen införa 2 Petr. 2: 1.
*

f no.pseso.xros, ov, adj. vble (af fgde) bredvid 1.

hemligen införd, insmugen Gal. 2: 4 (som in-

smugit sig i det chrisna brödrasamfundet). *

napsesduco, aor. 2 sduv (napd, ses, dato) egentl.

insänka bredvid; aor. 2 act. (äfvensoin perf. och

med.) sänka 1. smyga sig in bredvid andra Jud. 4

(jemte de rätte lärarne).
*

näpstsépyopai, rjltjov (napd, ses, spyopai) komma

derjemte 1. dertill in, vop.os n. Rom. 5: 20 lagen

kom derjemte 1. dertill (neml. jemte synden, som

redan kommit se v. 12) in (i verlden), Gal. 2: 4

kommit jemte (de rätte bröderna) in (i försam-

lingen).

napsesefépco, rpjsyxa (napd, ses, (fépco) egentl. der-

jemte inbära, införa (isynnerhet om bidrag och af-

gifter); deraf å sin sida bidraga med, använda

anoodrjv ndaav 2 Petr. 1: 5 all slags flit = nd-

aav an. noesiadae Jud. 3 (sedan neml. HEllren

skänkt de trogne mycket godt, så böra dc också

å sin sida bidraga med ngt neml. anoodrj). *

f napexros, adv. (napd, sxrös) utom, a) ss. prcepos.

med genit., utom, undantagande Mt. 5: 32, Act.

26: 29. -— b) ss. adv. utomdess, yiop\s rcöv jr.

2 Cor. 11: 28 förutan 1. att förtiga livad som

utomdess (utom det hitintills sagda) eger rum.

napsp.fioVq, yjs, 'Q (napspfidXMo bredvid inskjuta)

inskjutande bredvid 1. emellan, inrangering (i en

här) 1. uppställande i slagordning; deraf l:o) slag-
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ordning, den i slagordning ställda hären, här

Uebr. 11: 34. — 2:o) läger Apoc. 20: 9; läger-

ställe, casefn Act. 21: 34. 37 al. (om Rom. sol-

daternas i borgen Antonia — se
z

Ispo<TÖÅ'Jua a);

— anm. Hebr. 13: 11 antyder, att kropparne af

de djur, likas blod al' öfverstepresten på den stora

försoningsdagen inbars i det heliga, uppbrändes

utanför deras läger (neml. under vandringen i ök-

nen Levit. 16: 27); så led ock JEsus, det enda

sanna syndaoffret, utom porten (stadsporten) v. 12;

v. 13 synes antyda, att Paulus varit Hebrseer-

brefvets författare, ty han satt fången i prseto-

rium i Rom (se Phil. 1: 13).

TZi/.pzvoyXio) (évoy/Jcu) derjemte oroa 1. besvära Ttvi

Act. 15: 19.
*

Tcapsrrtdrjpoc, ov (émo^péoj) som bor jemte ngn i

ett främmande land, främling Hebr. 11: 13 =
irdpoixoc; izap. dtaarcopä<; JJovzou 1 Petr. 1: 1

främlingarne hörande till det kringspridda andliga

Israel i Pontus; metaphor. 1 Petr. 2: 11 (den

trognes hem är himlen, på jorden är han en

främling).

napépyopat, sÅeuaopcu, eXyXoda, rj)Sov — z)3d.zco

Mt. 26: 39 (zpyop.at) l:o) komma l. gå på sidan

om, förbi absol. Mt. 8: 28, Lc. 18: 37, zivd Mc.

6: 48, Act. 16: 8, d-6 rivos Mt. 26: 39 (egent-

ligen oo gå förbi och bort ifrån ngn — tages

metaphor., jfr v. 42); metaphor. förgås, försvinna,

upphöra Mt. 5: 18 al., vara förtiden 1. förfluten

Mt. 14: 15, Act. 27: 9, 1 Petr. 4: 3. — 2;o) gå

förbi, åsidosätta, försumma Lc. 11: 42, 15: 29. —
3:o) komma fram Lc. 12: 37, 17: 7 (Act. 24: 7).

näpzoiz, cffic, 'Q {jiapirpu) egentl. förbisläppande,

förbigående, öfverseende dia zrjv n. zcov u.p.apzrj-

p.dzojv Rom. 3: 25 emedan han låtit synderna

passera 1. gå förbi (lemnat dem å sido): ndp.

skiljer sig derigcnom från d<fso~tc, att vid det

förra visar sig straffunderlåtenheten ss. ett förbi-

släppande, vid det sednare ss. ett lössläppande

(eftergift).

Ttapéyto, é~co, éayov — ec%av Act. 28: 2; é$o/uat

(tyco) adhibeo, praebeo, framhålla 1. -räcka

Lc. 6: 29, hålla till hands 1. i beredskap, bereda,

erbjuda, medföra, förorsaka x/mous zivi (= izpd.y-

pa.zd. ztvt i profangrek.) Mt. 26: 10 cd. ngn möda

1. besvär, förskaffa kypaatav zivi Act. 16: 16 (sc

éypaata), motiv zivi Act. 17: 31 (der likväl be-

tydelsen ''bereda» synes lämpligare), framställa 1.

bevisa Act. 18: 2, ådagalägga 1. iakttaga vjaoyiav

TtaptOTtyll

Act. 22: 2 stillhet; — med. egentl. lörskaffa sig,

men äfven blott förskaffa ss. Act. 19: 24 ( ~ao-

siyz), ådagalägga, bevisa zyv iaözrjza Col. 4: 1

(se ia<)Tqz), atauzov zuirov — — — å<pÖnpta.v

/.. r. Å. Tit. 2: 7 bevisa dig ss. en föresyn i goda

gerningar (i det du ådagalägger) uti ditt föredrag

a.ipdopia. (se ordet) ; göra ss. ö.qt<K saztv

zouzo Lc. 7: 4 han är värd att du gör houom

detta (se uqtoc;).

Tiaprjyopia, «c, '/] (nap^yopéco tilltala af uyopsuco

tala offentligen af åyopd) tilltalande, uppmuntran,

tröst, vederkvickelse Col. 4: 11.
*

napttevia, ac, fj (följ.) jungfrudom Lc. 2: 36. *

rrapitévo', o>j, rj (sradr. af Tzapaäéusvoz den ned-

satta, i ngns vård anförtrodda; ss. accenten tyc-

kes utvisa) jungfru Mt. 1: 23 al., giftvuxen dotter

1 Cor. 7: 36. 37; äfven ss. adj. jungfrulig, ogift

Act. 21: 9; säges Apoc. 14: 4 om jungfruliga,

från verlden afsöudrade själar, som lefva uti in-

nerlig gemenskap med sin själabrudgumme (jfr

2 Cor. 11: 2).

IIup&os, oo, o Parther, invånare i landskapet Par-

thien, IJapdia. Detta landskap inuefattade den

tiden dels en särskild nordost om Persien liggande

provins, dels hela det af dess invånare så smånin-

gom eröfrade riket, regnum Partliorum; grän-

sade i N. till Hyrcanien, i S. till Carmauieu, i

O. till Asia, i V. till Medien och var på alla si-

dor omgifvet af berg; fkmr Act. 2: 9 och beteck-

nar Judar från Parthien. *

Tiapbqpt; eipai (J'fjp.i sända, släppa) sända 1. släppa

förbi, prsetermitto, låta passera, sätta å sido,

gå förbi o. s. v.; pass. slappas, försvagas, p. p. p.

förslappad, maktlös %£ip£G Hebr. 12: 12.
*

Tzaptanqpi, äfven -lazdvio, az^aco, éaryxa, éazr^a.

éazrjv, oTfjaopat (to-zr^u) l:o) ställa bredvid (eg.

offerdjur vid altaret) riva kaozep Eph. 5: 27 ngu

bredvid sig (ss. sin brud, neml. vid sin ~apo'jo'ux),

vid sidan af zivd ztvt Mt. 26: 53, till hands 1. i

beredskap Act. 23: 24. — 2:o) framställa zivd

ztvt Lc. 2: 22 1. zt ztvt Rom. 12: 1 ngn 1. ngt

för ngn, zivd zt Act. 1: 3 al. ngn ss. ngt; öfver-

lemna 1. aflemna zivd zivi Aet. 23: 33 ngn åt

ngn; genom 1. förmedelst grunder framställa, be-

visa Act. 24: 13; bestämma ngns förhållande till

ngn zivd ztvt 1 Cor. 8: 8; — med. och inträns,

tempora ställa sig bredvid, l rada fram för Zivi

Act. 27: 24, framstå Lc. 1: 29, stadna, stå bred-

vid Mc. 14: 47 al, äfven Rom. 14: 10, stå här
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Act. 4: 10, bistå Rom. 16: 2, 2 Tim. 4: 17; om

tiden: vara förhanden, inne Mc. 4: 29 (skörde-

tiden).

HapfJieväs, «, o Parmenas 1. Parmenio, en af de 7

förste diaconi i Jerusalem Act. 6: 6.
*

Tidpoooq, ou, i] (bdös) förbiväg, sidoväg, passage,

förbigående ss. sv n. 1 Cor. 16: 7.
*

napoixsco, wxqoo. (jtdpoixoq) egentl. bo bredvid, bo

1. uppehålla sig ss. främling (utan medborgarerätt)

i eu stad ss. 'Ispouaa/if/p Lc. 24: 18, 1. i en stat

1. ett land, gästa 1. komma ss. gäst sh zrjv y/jv

Hebr. 11: 9.

napocxca, ac, '/] (fgde) en främlings vistande på ett

ställe utan medborgarerätt, främlingsskap Act. 13:

17; i andlig mening 1 Petr. 1:17 om de trognas

vistande här i verlden ss. ett främlingsland, enär

himlen är deras rätta fädernesland.

nd.potxoq, ov (ocxoz 1. olxico) som bor bredvid, som

bor ss. främling uti en stad 1. stat bredvid lan-

dets invånare utan medborgarerätt, främling, gäst

= pézoixo^ inquilinus 13 Act. 7: 6. 29; meta-

phor. 1 Petr. 2: 11 (se napoixia 1 Petr. 1: 17),

äfven Eph. 2: 19 (som bor uti ett hus, utan att

tillhöra familjen )( olxéios).

napoipta, <zc, ^ Xplpoq fart, väg af ouo == <pspco)

sido- 1. &fväg, ett från det vanliga afvikande ut-

tryckssätt, ordspråk 2 Petr. 2: 22, sinnebildligt

tal Joh. 10: 6, dunkel antydning 1. gåtlikt ut-

tryck Joh. 16: 25.

TMpoivos, ov (oivoz) vid 1. under vin, vindrickning

— drucken, som i ruset är fräck, öfvermodig, för-

går sig mot ngn, dryckesfräck, öfversittare 1 Tim.

3: 3, Tit. 1: 7; fkmr begge gångerna i förening

med TzkqxirjZ.

iza.potyop.ai, (pyr
t
p.ai {otyopat gå, komma, fara) gå

förbi, förgå, förflyta; p. p. p. förfluten, framfaren

Act. 14: 16. *

f napopotaZcö (iipoidZai) vara snarlik, snarlikna Mt.

23: 27. *

no.popows, ov (opmos) snarlik, nära 1. nästan lik

Mc. 7: 8. 13.

napo^uvco (o$uvco hvässa, skärpa, egga af ^fuc)

transl. uppegga, uppreta, förbittra; pass. förbitt-

ras, råka i hetta Act. 17: 16, 1 Cor. 13: 5.

7rapo$uap6z, ou, o (fgde) förbittring, ovilja Act.

15: 39; äfven i god mening: uppeldande 1. upp-

väckande Hebr. 10: 24.

napopyi^w, tä) (opyi^co) reta till vrede, uppreta riva

srd zcvc Rom. 10: 19 för ngns skull, Eph. 6: 4

(genom orättvisa, hårdhet, häftighet, otillbörlig

stränghet — se å.dup.éco).

f napopyiap.öz, ou, o (fgde) uppretadt sinnestill-

stånd, förbittring Eph. 4: 26.
*

napoxpuvco, dtzpuva (ozpuvco drifva på, sporra) på-

drifva, egga, reta, uppmuntra Act. 13: 50.
*

Tcapooaia, a;, rj (ndpscpc, femin. partic. napouaa)

a) närvaro 1 Cor. 16: 17, Phil. 1: 26, 2: 12,

TT. zou crtbpazo<z 2 Cor. 10: 10 kroppsliga ==

personliga närvaro. — b) ankomst 2 Cor. 7: 6. 7,

2 Thess. 2: 9. — c) tillkommelse (Christi) Mt.

24: 3 al., zou uuvj zou dvbpcönou Mt. 24: 27.

37. 39, rou Kupioo 1 Thess. 2: 19 al., x9)s zou

Qsou Tjpépaz 2 Petr. 3: 12; anm. så kallas den

dubbla under Christi vistande på jorden ännu till-

kommande HERrans återkomst (altera parusia

Christi )( Hans första ankomst i köttet), såväl

den opersonliga, men dock synliga vid Jerusalems

förstöring, som ock den personliga och synliga

vid de dödas uppväckande och verldsdomcn.

napoécz, ido<z, (napa, odmv) för sofvel 1. att

hafva det uti, fat Mt. 23: 25. 26.

Ttapprjoia, «c,
s
f) (7iä<z, prjac^ tal) l:o) fritalighet 1.

-språkighet, frimodighet (uti tal och handling) Act.

4: 13 al., tillförsigt sv Xa> Phil. 8 (apostolisk dri-

stighet), glad tillförsigt sk zrjv skodov Hebr. 10:

19 med afseende på ingången; i synnerhet den

frimodighet, det fröjdefulla mod, den glada till-

försigt, hvarunder man är viss om den gudomliga

nåden Eph. 3: 12, 1 Tim. 3: 13 al. — 2:o) öppet

väsende, öppenhet, offentlighet ss. rcafipyjola Mc.

8: 32 al. öppet, oförtäckt )( sv napocpcaic, öppet

1. offentligt Joh. 7: 13, 18: 20 )( sv xpunxw,

slvac sv TT. Joh. 7: 4 vara i offentlighet d. ä.

offentligen erkännas; sv it. Eph. 6: 19, Col. 2:

15 öppet, djerft, äfven pszd tt. Act. 2: 29 al.

Tiapfrrjocd-Copai, o.o~dp:r
t
v (fgde) tala fritt 1. frimodigt

Act. 18: 26, sv za> ovopazc ztvoq Act. 9: 27. 28

i ngns namn (namnet var liksom det element, inom

likt det frimodiga talet rörde sig), sm zcvc Act.

14: 3 i afseende på 1. i förtröstan på ngn, sv

auzd) Eph. 6: 20 neml. evangelii hemlighet, syssel-

satt dermed, i dess förkunnande; äfven ined partic.

ss. STtaÅö. diaAsyopsvo*; Act. 19: 8 han samta-

lade frimodigt, 1. så att det åtföljande verbum

står i indic. och Tiapp. i partic. ss. Act. 13: 46,

26: 26 tala 1. säga frimodigt (jfr constructionen



af ÅaviJdvoj, TUfYava)) diazsléw); handla med

frinaodighet 1. tillförsigt, häftat tillförsigt sv xw

0z(?> 1 Thess. 2: 2 i kraft af vår gemenskap

med Gud.

«c, Träffa, tzov all, hel, hvarje, livar ocli en, livem

som helst, all slags, all möjlig — fkmr Mt. 1: 17

scepissime; a) itfcm artikel: ss. 7r«<r« Yju.épa hvarje

dag, tzuvzsc alla (obestämdt), äfven izu.vza allt,

Ttdvxa 'Cwa alla 1. alla slags djur. — b) werf artikel:

TiU.ao. 7j fyfiép.a hela dagen, o| itdvz.eg de 1. desse

alla (bestämdt t. ex. 1 Cor. 9: 22 med lika jag

hade att göra o. s. v. al.; då artikeln liksom åter-

får sin ursprungliga charakter af pronomen demon-

strativum ouzoi it., hkt ock fkmr), rå Ttdvxa.

detta allt, det hela, allt som är o. s. v, Eom.

11: 36 al. = vauxa re., Ttdvxa xä Qcov. alla dju-

ren. — Dessutom märkes na.vx} w Le. 12: 48

attractio inversa (se «c) st. Tzapå iravx6<;, ci>;

od — 7T«c = odåsk (per hebraismum — ^3 ti!?,

när neml. od hör till verbum och icke står ome-

delbart framför ~«c) t. ex. Mt. 24: 22 al, hvar-

emot oé iväc ss. Mt. 7: 21 cd. betyder »icke livar

och en 1. hvarje», Tzu.vxa accus. plicr. absol. 1, till

närmare bestämning — e|f Ttdvxa ss. Act. 20:

35 «Z. i alla afseenden 1. stycken, i allt. — /

förening med prcepos. ss. dia TtavxtK scil. '/p<>-

voo Mt. 18: 10 al. allt igenom, beständigt, alltid,

Sid. ti. xou Qqv Hebr. 2: 15 hela lifvet igenom,

ev Ttavxc 1 Thess. 5: 18 al. i allt 1. i hvarje be-

lägenhet (både i glädje och sorg) sv tzumiv 1 l'etr.

4: 11 i alla stycken äfven Hebr. 13: 4. 18 al.,

izepi Tcdvzcov 3 Joh. 2 öfver allt, mest af allt,

itph rcdvxojv 1 Pe.tr. 4: 8, Jac. 5: 12 framför allt,

i främsta rummet, unlp ndvzcov Eph. 5: 20 för

allt (alla christliga välsignelser) men uzcep Tcavxdz

Hebr. 2: 9 för livar och en; éz:i ttuvxcov xal dia

Tzd.vxtov xai év näaiv Eph. 4: 6 öfver alla christna

(utmärker Guds allsvåldighet), genom alla (tränger

förnicdelst don H. Ande genom alla christna) och

uti alla (innebor genom Anden i alla): somliga

halva häruti funnit trinitetsförhållandet uttryckt,

men utan skäl — snarare i llom. 11: 36 i? au-

xou xax di aoxou xai eh adxbv zå Ttdvxa, men

äfven här blott närmare utveckling l'rån olika syn-

punkter: »allt (som är) är ifrån Gud (urgrund —
ss. skapare), genom Gud (förmedlingsgrund --- ss.

uppehållave) och till 1. för Gud (slutpunkt — allt

tjenar till Guds ändamål)».

-arr/w

Ttdayjt, zd indeel. (HpB, Aram. NupE af np-2

gå förbi, skonande förbigå, skona; emedan mord-

engeln gick i ^Egypten skonande förbi Israeliter-

nas dörrar) egeutl. förbigång 1. försköning, Passah,

Påslå; deraf l:o) Påskalammet d. ä. försonings-

offret till minne af de förstföddes försköning i

^Egypten Mt. 20: 17 al. — 2:o) Påskamåltiden

Mt. 26: 18 al. — 3:o) Påskhögtiden Mt. 26: 2

al., äfven /) éoprq tov tz. Lc. 2: 41, Joh. 6: 4;

denna högtid begynte den 14 Nisan (April) efter

solnedgången och varade till samma tid den 21;

den första och sista dagen, på h vilka intet arbete

fick företagas, voro egentliga högtidsdagar. Om
aftonen den 14 Nisan förtärdes det i templets

förgård slagtade och i sin helhet stekta offer-

lammet (gumse 1. bock, 1 år gammal) af hvarje

familj (ensam 1. med bjudna gäster — enligt sed-

nare stadgar fick gästernas antal icke vara under

10 eller öfver 20); intet af lammet fick blifva

öfver till morgondagen. Man förtärde dertill bittra

örter och osyradt bröd, allt i full resdrägt, till

minne af Israeliternas skyndsamma uttågande ur

^Egypten; dervid räckte man omkring 4 bägare

vin, livar och en med en tacksägelse (vid den an-

dra skulle husfadren för sin son, på dennes fråga,

förklara anledningen och den symboliska betydel-

sen, af måltiden, jfr Exod. 12: 26 följ.) och det

stora Hallel Ps. 113—118 uppstämdes; härpå

följde den 3:dje bägaren, som företrädesvis hette

»välsignelsens kalk» (jfr 1 Cor. 10: 26); afsjun-

gandet af Hallel fortsattes och slutades vid den

4:de bägaren. Den 14.de Nisan hette väl egentl.

pascha, och de andra dagarne ai r^tépai z<bv dO'j-

pcov Lc. 22: 7 al. sötebrödsdagarnc (ss. det vill

synas af Mc. 14: 1), dock kallades hela högtiden

7]
sopXY) xcov d.Z. Lc. 22: 1 osyrade brödens hög-

tid 1. sötebrödshögtiden (se o:"')/ioz). — Anm. Om
och på livad sätt differenspunkterna uti Synopti-

kernas och Johaiinis berättelser om Frälsarens

sista måltid kunna förlikas, är här för vidlyftigt

att utreda.

zdayc». TZSTrovda, eita&dv (stam Ttdto) egeutl. erfara

en inverkan utifrån, angenäm 1. oangenäm, hvar-

vid man förhåller sig passiv, erfara ett intryck,

erfara e5 godt 1. åtnjuta välgerningar (dock ej i

N. T.), xaxcuz ondt 1. lida oförrätter, slita ondt

ss. Mt. 17: 15, xaxöv Act. 2S: 5 (hau hade in-

gen olägenhet deraf), zaÖi^iiaza 2 Cor. 1: 6 ut-
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stå lidanden — i allmht lida Mt. 16: 21 scepe;

förekommer i synnerhet om Frälsarens lidanden

ss. Lc. 22: 15 al.

JJdrapa, cov, rd Patara, stor sjöstad i Lycien, dit

Paulus kom från Rhodus Act. 21: 1; staden låg-

öster om mynningen af floden Xantlms och hade

ett berömdt Apollostempel med orakel (dock blott

under de 6 vintermånaderna i verksamhet).
*

r.ardaaco, d$co, a$a klappa, slå dels inträns, (men

ej i N. T.), dels träns, riva slå ngn, hugga till

Mt. 26: 51, Lc. 22: 50, év payaipa Lc. 22: 49

med svärd, iu ftfajYfj Apoc. 11: 6 med plåga, fijV

Tthopdv zivoc; Act. 12: 7 slå 1. stöta ngn i sidan;

slå, straffa Act. 12: 23 ev> zm Apoc. 11: 6 med

ngt; slå, nedérslå, döda Mt. 26: 31 al. sv zm
Apoc. 19: 15.

Tcazéco, ijao); rjdrjv (rcdroc; den beträdda vägen, äf-

ven steg, samstämmigt med j3aZ(K af flalvco gå)

träda, trampa rov XfjXiåv Apoc. 14: 20, 19: 15

(se Åy]v<k); förtrampa, neder- 1. söndertrampa Lc.

21: 24, Apoc. 11: 2; gå fram ézd.vco nvox Lc.

10: 19 ofvanpå ngn 1. ngt (d. ä. J skolen blifva

osårade af skadliga motståndare i synn. de onde

andarne, lika J skolen trampa under edra fötter,

liksom segervinnare sina öfvervunua fiender).

narrjf), zépos syncope rpbq, b pater, fäder a) i

egentlig mening Mt. 2: 22 scepe; plur. fäder Eph.

6: 4 al., TT. riyc aapy.bc; rjpcov Hebr. 12: 9 våra

köttsliga fäder )( tc. rcov nvsopdrcov andarnes —
själarnes fader (de förre hafva blott varit upphofs-

män till vårt lekamliga lif, den sednare är det till

vårt andeliga och eviga, om vi känne, älske och

lyde Honom), äfven ngn gång föräldrar ss. Hebr.

11: 23. — b) i oegentlig mening: o.) fosterfader

Lc. 2: 48; /?) stamfader Mt. 3: 9 al, plur. fäder,

förfäder Mt. 23: 30. 32 al, patriarkerna (Abra-

ham, Isac och Jacob) Rom. 9: 5, äfven 2 Petr.

3: 4 (som nemligen fått löftet), i allmänhet fä-

derne i G. T. ss. Hebr. 1: 1; y) andelig fader

1 Cor. 4: 15 al, ss. r^c mpiropvjc; Rom. 4: 12,

rcov mcrrsoövrcov Rom. 4: 11; äfven om djefvu-

len tv. aöroo (neml. cpsöoroo) Joh. 8: 44 lögna-

rens fader; — med ordet navqp tilltalades ock

lärare och de äldste ss. Mt. 23: 9, Act. 7: 2,

22: 1. — Gud kallas ofta b narrjp antingen absol.

ss. Mt. 11: 27 swpe, eller med tillägg af attri-

butiver ss. b nopdvioc;, énoopdvioc; ]. genit. ss.

rcov Ttvsup.dnov, rcov cpcorcov Jac. 1: 17 ljus-

kropparnes = stjernornas fader, 1. riyc cWc^C,
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rcov olxrippcov ss. genit. qualitatis, så att geniti-

verna uttrycka Guds egenskaper.

Harpan, od, i] Patmos, en naken och ofruktbar klippö

i JEgeiska (Icariska) hafvet, hörande till Spora-

derne, icke långt ifrån Trogiliska udden på M.

Asiens kust, heter nu Palmosa 1. Patmo med klen

befolkning. Här skall Evangelisten Johannes en

tid lefvat i landsförvisning och författat Apoca-

lypsis, och ännu i dag visas vid hamnen de la

Scala den grotta, i hkn han haft sina uppenba-

relser, med dcröfver byggd kyrka; fkmr Apoc.

1: 9.
*

rrarpaÅoiac; 1. X.wac, oo, b (narrjp, åloiäco 1. åXodco)

som slår sin fader, fadermördare 1 Tim. 1:9. *

Tzarpcd, «c, r] (narrjp) l:o) fadersslägt, stamgren

Lc. 2: 4; (foÅTj var neml. en utaf de från Jacobs

12 söner uppkomna stammar (se cpoXif), ~arpid

en särskild gren af en sådan stam och oixrxz en

familj af en sådan stamgren. — 2:o) i vidsträck-

tare mening: slägte, folkslag Act. 3: 25, Eph. 3:

15 (ty hvarje gens i himlen kan blott häntyda

på olika englaklasser, men passande analogon till

englaklasserne äro på jorden icke de särskilda fa-

miljerna, utan folkslagen).

•j- TzT/xpidpy-ffi, oo, b (fgde och åpy/j 1. dpycov) ur-

1. stamfader för en slägt, patriark, ss. Abraham

Hebr. 7: 4, de 12 Jacobs söner Act. 7: 8. 9,

David Act. 2: 29; anm. företrädesvis betecknas

med detta namn Abraham, Isac och Jacob (h vilka

hufvudsakligen fått löftet om Messias).

Trarptx/K, öv (narrjp) fäderne-, af fäderne eraot-

tagen Gal. 1: 14.
*

Ttazpcz, idoc; vj (narr/p) scil yvj faderland, fädernes-

land Joh. 4: 44 (Galilaeen), äfven transl. Hebr.

11: 14 (om himlen ss. vårt rätta fädernesland);

scil. TtoXig fädernestad Mt. 13: 54. 57 al. (Ca-

pernaum).

Tlazpnfiaz, a, b Patrobas, en christen i Rom, Rom.

16: 14.
*

TtarpoAcpas
\\

rcarpa.Acpac; 1. narpoloiac;, likt se.

Ttazponapädoroz, ov (Ttazrjp, rtapdåoroc, adj. vble

af rcapabidcop.i) af fäderne 1. förfäderne öfverlem-

nad, från dem ärfd, fortplantad 1 Petr. 1: 18.
*

Ttarptpoc;, a, ov (jcatrjp) faderlig, fäderne- Act. 22:

3 al; anm. följande skillnad i profangrek. na-

zpcpd, qiise patris erant (afliden faders), Tid-

rpca quse patris sunt (lefvande faders), narpi-

xd qualia patris sunt.
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ZJsttUoc, ou, o (lat.) Paulus l:o) Sergius P., pro-

consul på Cypern Act. 13: 7 (se 2,'épyioz). —
2:o) Aposteln Paulus, som förut hette Saul, men

till minne af den föregående personens omvändelse

kallade sig 1. kallades Paulus Act. 13: 9 2!auAoG

ds, o xai IJauÅoz ~ men S. som (från denna

stund) äfven kallades Paulus; likt namn han seder-

mera beständigt bar. Han var född i Tavsus i

Cilicien 14 eft. Chr. (?), jude af Benjamins stam;

fadren, livilken (ovisst af livad skäl) innehade Ro-

mersk borgarerätt och var pharisé, bestämde ho-

nom till Rabbin och skickade honom derföre tidigt

till Jerusalem, hufvudsätet för Judiskt-Eabbinisk

lärdom, der P. njöt undervisning af Gamaliel och

genom honom införlifvades med Phariséernas sekt;

derjemte hade ock P. efter den tidens sed lärt ett

handtverk, neml. tältmakare-yrket (oxtjVotlowz fy).

Christna lärans utbredande i Jerusalem, som allt

mer och mer fortgick, ådrog sig snart den unge

Phariséens uppmärksamhet: hans eldiga charakter

gjorde honom till dess ifrigaste motståndare och

i fanatisk ifver för den gamla läran rasade han

mot alla, som voro af den nya vägen (Act. 9: 1

följ.). Snart inskränkte sig hans zelotraseri icke

längre till Jerusalem; försedd med fullmakt af

Synedrium anträdde han en resa till Damascus,

der den nya läran räknade många anhängare, men

på vägen dit kringstrålades han plötsligen af ett

himmelskt sken och föll sanslös och förblindad

till marken. Införd till staden fick han sin syn

åter af en christen Ananias och lät döpa sig (35

e. Chr.), hvarefter han snart begynte predika Chri-

stum. Efter en kort vistelse i Damascus begaf

han sig till Arabien, derifrån tillbaka till Dama-

scus och derpå (3 år efter sin omvändelse, alltså

38) till Jerusalem (l:sta gången), der han under

15 dagars tid gjorde bekantskap med Petrus och

Jacobus, så till Tarsus, hvarifrån Barnabas häm-

tade honom (43) till Antiochia, der han i förening

med honom predikade under 1 års tid. Derpå gå

båda med en collect till Jerusalem {2:<lra gången

enligt Act. 11: 30, hvarvid dock stor chronologisk

svårighet uppkommer af Gal. 2: 1, hku endast

derigenom kan till ngn del häfvas, att Paulus af

för oss obekanta skäl icke följde med ända fram

till Jerusalem; ty säkert är, att den Gal. 2: 1

nämnda resan rätteligen var den tredje och den-

samma som resan till Apostlaconventet år 52 —
Act. 15 ca]).), och äterkomne till Antiochia anträda

de straxt derpå sin första missionsresa (år 44) till

Cypern, Perge i Pamphylien, Antiochia Pisidire,

Iconiuin, Lystra, Derbe och Attalia. Sedan de

kommit tillbaka till Antiochia, uppväckte Jude-

christna rigoristers ankomst dit söndringar inom

församlingen, hvarföre Barnabas och Paulus jemte

några till (hvaribland Titus Gal. 2: 1) resa till

Jerusalem (3:dje gången) till Apostlaconventet år

52. Efter återkomsten till Antiochia skilja sig

Barnabas och Paulus (se lUi.pväfiox), som samma

år i sällskap med Silas företager sin andra missions-

resa. Denna går till Derbe och Lystra, der Ti-

motheus ansluter sig till Paulus, derpå till Phry-

gien, Galatien, Troas (der Lucas sluter sig till

sällskapet), Macedouien, Philippi, Amphipolis,

Apollonia, Thessalonica, Beroea, Athen (sjövägen),

Corinth, der Paulus predikar 1^ år; derifrån be-

gifver sig Paulus sjöledes till Ephesus och öfver

Ciesarea och Jerusalem (4:de gången) tillbaka till

Antiochia (år 55). Den tredje och sista missions-

resan företager Paulus till Galatien, Phrygien, Ephe-

sus, der han uppehåller sig icke fullt 3 år (56—58),

derifrån till Macedouien och Achaia (der han drö-

jer i 3 månader). Återvägen tages öfver Mace-

douien, Troas, Miletns, Tyrus, Ptolemais och Cae-

sarea till Jerusalem (5:te och sista gången). Häk-

tad der kort före Pingsttiden år 59 transporteras

han till Ceesarea, der han qvarhålles fången i 2

år (från sommaren 59 till sommaren 61) under

Pelix och Festus, hvilkeu sednare om hösten 61

sänder honom till Rom. Under resan dit lider

han skeppsbrott vid Melite (Malta), der han öfver-

vintrar; om våren 62 kommer han till Rom, hvar-

est han hålles i fängelse i 2 år (till 64) och lider

martyrdöden sannolikt under den med anledning

af den stora branden samma år mot de christnc

utbrutna Neronska förföljelsen. — Så långt gå de

biographiska underrättelserna hos Lucas. Det re-

dan för denna artikel nog starkt i anspråk tagna

utrymmet medgifver icke öfver denne store hed-

ninge-apostel någon charakteristik, livilken för öf-

rigt bäst inhämtas genom en flitig läsning af lians

skrifter.

Sina epistlar skref han (så vidt det kunnat ut-

rönas) på följande tider och ställen: l:o) l:sta

brefvet till Thessalonicerne år 53 från Corinth

;

2:o) 2:dra brefvet till Thessalonicerne icke långt

efter det l:sta under Pauli l:sta vistelse i Corinth

i början af år 54; 3:o) brefvet till Oaloterne år 56
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1. 57 från Ephesus; 4: o) l:sta brefvet till Thnotheus

(som var i Ephesus) från Macedonien år 57 1. 58

(jfr 1 Tim. 1: 3, 3: 14 — resan hit inföll under

Pauli 3-åriga vistande i Ephesus och utsträcktes

förmodligen till Corinth; ty Paulus var der 3 gån-

ger — jfr 2 Cor. 12: 14, 13: 1.2); 5:o) brefvet

till Titus (som var på Creta) år 58 från Ephesus

(se Nixånofos) ; 6: o) l.sta brefvet till Corinthierne

kort före Påsk år 58 från Ephesus; 7:o) 2:dra

brefvet till Corinthierne längre fram på året 58 (efter

månaden Tischri) från Macedonien; 8:o) brefvet till

Romarne år 59 på våren under Pauli 2:dra (3:dje)

vistelse i Corinth; 9: o) brefvet till Colosserne år 60

1. 61 från Ceesarea; 10:o) brefvet till Philemon sam-

ma år och från samma ställe; ll:o) brefvet till Ephe-

sierne också samma år och från samma ställe; 12:o)

brefvet till Philipperne år 63 i. i början af 64 från

Rom (P. hade skrifvit ett förut, se Phil. 3: 1); 13:o)

2:dra brefvet till Timotheus (som var i Ephesus) från

Rom (2 Tim. 1: 17 — troligen det sista af Apo-

stelns hand, jfr 2 Tim. 4: 6—8; tiden för författan-

det omöjlig att bestämma, enär oöfvervinneliga svå-

righeter möta för dess inpassande inom den af oss

kända berättelsen om Pauli lefnad, se <paiÅövY]<:). —
Återstår brefvet till Hebrceerne, hvilket de flesta

nyare anse vara skrifvet af Apollos; men att det är

skrifvet om icke efter Pauli dictamen, dock under

hans flitiga medverkan och inseende, derom vittnar

icke blott innehållet, utan äfven framställningen, i

synnerhet flera antydningar t. ex. Hebr. 13: 13. 19.

23. 24, af hkn sista vers det vill synas, att bref-

vet skrefs i Rom.

Tcaöco, enautra; Tzaöaop.o.i, TieTtaupai, énauadprjv

komma ngn att upphöra 1. låta bli, tillbakahålla,

afhålla veva ånö rivos och xou pi] med infin.

1 Petr. 3: 10, hämma, hejda, hindra; med. upp-

höra att, afstå ifrån att med partic. Lc. .5: 4 al.,

partic. förstås inunder Lc. 11:1 (Tipoqsuyöp.evoq),

1. ock med genit. 1 Petr. 4: 1 den som lider i

köttet, han har upphört med, afstått ifrån synd

d. v. s. den som för sin strid mot synden (otzÅc-

aaaäs i samma vers) lider, han har derigenom

brutit med synden, så att hon icke mera har ngt

välde öfver honom = han gör icke synd; äfven

absol. upphöra, sluta, tystna Lc. 8: 24 al.

Tläcpos, nu, rj Paphos, stad på ön Cypern, midt

emot Pamphyliens kust. Det Act. 13: 6. 13 före-

kommande är det nya Paphos (véa 17.), en sjöstad

med god hamn, hkn under Romarne var hufvud-

Molandur, Grek. Lex. t. N. T.

ort på öns vestra kust och säte för proconsuln;

det låg enligt Strabo 60 stadier (= 1 Svensk

mil) norr om det genom sitt Venustempel så be-

römda gamla Paphos (naXaiå IL).

Txayövoj, uvdrjv {nayjK fast, tät, tjock af Ttrjyvupt,

éndyrjv) egentl. göra tjock, fet, göda; i N. T.

blott i pass. och i metaphor. mening vara förstoc-

kad, förslöad (jfr lat. pinguis) Mt. 13: 15, Act.

28: 27.

nédrj, ^c, ^ Dorice — tzou<; pes) fotboja,

black; vanligen i plur. Mc. 5: 4, Lc. 8: 29 bojor.

nedtvöz, 7], öv (neåcov fält, slätt) flack, slät, jemn

Lc. 6: 17.
*

tvsQsuco (följ.) färdas till fots, landvägen Act. 20: 13.
*

TtsCfj, adv. (egentl. dat. femin. af adj. ttsOk, i}, öv

till fots 1. lands) scil. bdw till fots 1. lands, land-

vägen Mt. 14: 13, Mc. 6: 33.

Ttec&apyéai, rjoa {nd&apyos lydig befäl af irstdo-

pai, åpyrj) egentl. vara lydig commando ; i allmht

lyda, hörsamma, villfara Act. 5: 29. 32 al.

f 7zet§ö<;, yj, öv (se följ.) öfvertalande (= det van-

liga ntäavöz), tv. an<pia<; AÖyni 1 Cor. 2: 4 öfver-

talande visdomsord; anm. ordet finnes i hela gre-

kiska språket blott på detta ställe, och är således

ett äkta äitäi; eipvjpévuv. *

ttsi&cu, öoc; ctr. ou<z,
!
q (följ.) ss. nomen proprhim

öfvertalandets gudinna, Suada; ss. appellativum

öfvertalningsgåfva, öfvertalning, öfvertygande, väl-

talighet, anses enligt somliga menas 1 Cor. 2: 4

(se fgde).
*

Txetda), Tzslffco, enetaa; Tténmba; ireiöftrjaopai, né-

ns.iap.ai, éndoÖTjv egentl. böja; deraf beveka, för-

må, öfvertala Mt. 27: 20 al., öfvertala att vara

på sin sida d. ä. stämma för sig Gal. 1: 10;

öfvertyga Act. 18: 4, 19: 8, 28: 23; ställa till-

freds, lugna, stilla r«c xapdia<; rjpiov 1 Joh. 3:

19 (se xazayivcöaxa)); — pass. låta öfvertala 1.

öfvertyga sig, tro Lc. 16: 31 al., äfven lyda Act.

21: 14 al, TteuUpetia Hebr. 13: 18
||
Trsnoc&a-

ptv; Trenoiita (perf. 2) jag förtröstar på 1. har

tillförsigt till ém reva Mt. 27: 43 al., litar 1. för-

litar mig på éiii rtve Mc. 10: 24 al., äfven sv

nvi Gal. 5: 10 al, äfven nvc Phil. 21, Phil. 1:

14; jag tilltror mig Rom. 2: 19, eauzw 2 Cor.

10: 7 tilltro sig sjelf; — nénscapat Rom. 8: 38

al, äfven nensiop-évos elpi Lc. 20: 6 jag har låtit

öfvertyga mig, är öfvertygad; jag tilltorser mig

Hebr. 6: 9 re nepi revos ngt beträffande ngn.

32
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TZtivdco, infin. neivav st. profangrek. TZZivfjV, daa>,

aaa (néiva, 'ij hunger, hungersnöd; beslägtadt med

névrfi, mvca fattigdom, penuria) hungra, blifva

hungrig Mt. 4: 2 al. ; metaphor. om andlig hun-

ger, med accus. Mt. 5: 6 hungra efter ngt d. ä.

hafva stark åtrå, äfven nu tt. Joh. 6: 35 (om de

andliga behofvens fullkomliga tillfredsställande).

izzipa, ac, 'fj försök, prof Tt. Xapfidvziv Ttvtfc Hebr.

11: 29 göra försök med ngt, försöka på ngt; en

genom anställda försök vunnen erfarenhet tt. Åap/9.

Tivös Hebr. 11: 36 skaffa sig erfarenhet af, er-

fara, utstå, lida ngt.

TrecpdCco, aaa-, aapai, d.aärjv (fgde) anställa försök

med ngn 1. ngt, försöka, pröfva, undersöka i god

1. ond mening, vanligen det sednare; men äfven

det förra ss. 2 Cor. 13: 5; försöka, ställa 1. sätta

på prof, fresta Mt. 16: 1 al. a) om Gud, som

låter pröfningar öfvergå menniskorna ss. 1 Cor.

10: 13, Hebr. 11: 17; b) om menniskor, som sätta

Guds allmakt och tålamod på prof, fresta Gud

Act. 15: 10 al; fresta, reta till synd Mt. 4: 1

al., deraf b izzipd^cov frestaren xav i^nyqv^ djef-

vulen Mt. 4: 3, 1 Thess. 3: 5; försöka med infin.

Act. 16: 7, 24: 6.

KS.ipa.aiwc;, no, b (fgde) pröfning, bepröfvelse, för-

sökelse (hvarigenom en christens tro och lydnad

pröfvas) Lc. 8: 13 al., i synnerhet om de förföl-

jelser en christen har att lida från den otrognas

sida; frestelse, retelse till synd Mt. 6: 13 al.

;

äfven om menniskor som fresta Gud, liksom upp-

fordra honom att visa prof på, om han är Gud

Hebr. 3: 8.

Tteipdxo, vanligen med. -d.np.at, apat (jzzipa) försöka

sig, göra försök med, försöka c. infin. Act. 9: 26,

26: 21; äfven fresta Hebr. 4: 15
||
Tieneipaapévnv

(Frälsaren blef frestad i alla afseenden lika med

oss utan synd; i hans kött låg möjligheten att

falla, i det han frestades af djefvulen med ögo-

nens begärelse, köttsens begärelse och ett hög-

färdigt, lefveme Mt. 4 cap., liksom våra första

föräldrar, men han bestod segerrikt uti alla ut-

ifrån honom till "mötes trädande frestelser, utan

att samtycka till ngn synd; inifrån kunde lian

icke frestas, ty han var född utan arfsynd).

miapovf), iyc, ij (midco) öfvertahinde 1. ölYertalning

Gal. 5: 8.
*

zcéXayn^, ene;, zo (trol. af 3^5? dela, emedan hafvet

delar 1. skiljer länderna åt; är bäck) haf Act.

—SVTTjXOOTT)

27: 5; i synnerhet öppna sjön, djup, derför Tt.

i)aÅd.aar]<; Mt. 18: 6 hafvets djup.

TTBÅext^o; lapat (TtéÅsxvz, b bila, yxa, strids- 1. offer-

yxa — beslägtadt med Tzdlho och pello) liksom

yxa till, afhugga med yxa (hufvudet), halshugga

Apoc. 20: 4.
*

népn~os, 7], nv (jtép.~e, jEoI. == rtévze) den femte

Apoc. 6: 9 al.

népnco, nép^cu, s-epejja; kTtépcpÖTjv skicka, sända,

ut- 1. tillsända Mt. 2: 8 al.; sända åstad, kasta

ut 1. ned Apoc. 14: 15. 18.

névr^, Tjzwz, b, rj (névnpat arbeta, genom arbete för-

tjena sitt bröd) som genom arbete förtjenar sitt

dagliga bröd, dagakarl, fattig, torftig 2 Cor. 9: 9.
*

Tisvilspd, öc, 7] (femin. af följ.) svärmoder Mt. 8:

14 al.

Tievfzpö', nu, b (af följ., liksom XTjnzpcbv och X7j-

dear/js af xijåapai) svärfader Joh. 18: 13. *

Ttzv&éco, rjaco, 7]aa (följ.) beklaga riva erti tcvc 2

Cor. 12: 21 ngn för ngt, begråta; inträns, klaga,

sörja, råka i bedröfvelse, vara bedröfvad Mt. 5: 4

al., stzc zivi 1. riva Apoc. 18: 11.

Trivänz, zns, tå (beslägtadt med Ttd&n- och ~d-

ayco, TtzTznvHa.) lidande, sorg, bekymmer, klagan

Jac. 4: 9 al.

nevtffiöc, d, nv (ttsvtjz) arm, fattig Lc. 21: 2.
*

TrevTuxic;, adv. numer., 5 gånger 2 Cor. 11: 24. *

TtzvzaxiqyiXwi, at, a. (fgde, y'äini) 5000 Mt. 14:

21 al.

Ttzvzaxnainc, ai, a 500 Lc. 7: 41, 1 Cor. 15: 6.

Ttévzz, jEoI. TtéfiTte, 5 Mt. 14: 17. 19 al.

7tzvzzxa.inzxaznc;, 7], nv (rrévzz xal åzxazaz) den 5

och 10:de == 15:de Lc. 3: 1.
*

Tzsvzrjxnvza 50 Lc. 7: 41 al. ; xazå 1. avd ~. Mc.

6: 40, Lc. 9: 14 = 50 i hvarje (hop 1. matlag).

~zvz7]xnazrr 7jz, 7] (vanligen förstås inunder ijpzpa

den 50:de dagen; Hebr. niyptt' apa z-zd

zfinn/id.åajv de 7 veckornas fest, veckohögtid —
TSgn Jr! skördefest och Cni32n UV först-

lingsdag 1. högtid Num. 28: 26) Pingst, en af

Israeliternas 3 stora högtider, som inföll 7 veckor

efter skördens böljan, neml. på 50:de dagen efter

första påskdagen (så att den andra påskdagen är

att räkna ss. den första af dessa 50 dagar —
livarföre ock den gamla kyrkans tradition ganska

riktigt satt ilen första ehristna pingsthögtiden på

söndagen) -— och firades vid centralhelgedomen

ss. tacksamhetsfest för slutad skörd. Den religiösa
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högtidligheten bestod lrafvudsakligen uti offrandet

af 2:ne syrade förstlingsbröd, bakade utaf mjöl af

det nyss skördade hvetet, hka tillföllo prestevna,

och uti ett tackoffer af 2:ne lamm; dertill foga-

des äfven ett stort bränne- och syndaoffer, och

glada måltider upplifvade den gerna och talrikt

besökta högtiden. Derjemte hade festen en histo-

risk betydelse: den firades nemligen till minne af

lagens utgifvande på Sinai, hkt hade egt rum 50

dagar efter Israeliternas utvandring ur ^Egypten.

Anm. Såsom högtid vid slutet af skörden står

Pingsten midtemot Påsken, hkn var högtid för

den började skörden; tillika egnades den förra

hveteskörden, den sednare kornskörden, enär skör-

den begynte med kornet och slutades med hvetet;

sädesskörden kunde inom 7 veckor öfverallt vara

slutad; fkmr Act. 2: 1 al.

nénoida, perf. 2 till ttscMco, hkt se.

7VS7rottt7]<n<;, ecoz,
fy

(fgde) förtröstan, tillförsigt 2

Cor. 1: 15 al.

Tréitouda, perf. till 7iäo%co, . hkt se.

Tténcoxa, perf. till mv.co^ hkt se.

nép (beslägtadt med nspc), enclit. partikel, som vid-

hänges åtskilliga ord och vidgar omfånget af deras

betydelse ss. édvTrep, émep o. s. v.

népav (beslägtadt med Ttepc) l:o) adv. på andra

sidan, »hinsidan», to tt. det som är på andra

sidan, fkmr i constructionen efc to tt. Mt. 8: 18

al. till andra sidan 1. stranden. — 2:o) prapos.

med genit. på andra sidan om, ultra ss. tt. tou

lopddvou Mt. 4: 15 al, Mt. 19: 1 (utmärker

den väg JEsus tog ifrån Galilgeen till Judceen) =
Perwa, som låg på andra sidan Nedra Jordan

emellan bäckarne Jabbok och Arnon.

népas, aTO<r, to (samstämmigt med fgde) gräns, ände

Mt. 12: 42 al., slut xac nda-qs o opxoc

Hebr. 6: 16 och ss. en gräns för (= ett slut på)

all tvist hafva de till bekräftelse eden.

IJspyap.oi;, ou,
fy

1. -ou, ou, tö Pergamum 1. -us,

gammal Mysisk stad vid floden Caiicus, hvarest

en christen församling hade bildat sig, till hkn

ett af de Apocalypt. sändebrefven är stäldt Apoc.

1: 11, 2: 12. Staden var då ETTCfpavfyz noÅcz,

hufvudstad i Romerska provinsen Asia; tidigare

berömd ss. residens för konungarne af Attaliska

stammen. Här fanns ett af de första bibliothe-

ker i den gamla verlden, hkt Antonius skänkte

Cleopatra, äfvensom ett gammalt och vidtberömdt

^Esculapii tempel med fristad. — Enligt Apoc.

xept 251

2: 13 var här flpövos tou aaTavå, hkt utmärker,

att här var ett hufvudsäte för afgudatjensten; man

antager också, att med satan menades JEsculapius,

hvilken dyrkades under symbolen af en orm, som

också den tiden var satans Judiska sinnebild.

Ilépyrji r]z,
fy

Perge, sjö- och hufvudstad i Pamphy-

lien, der Paulus och Barnabas förkunnade evange-

lium; staden låg vid floden Cestrus, 60 stadier

från dess mynning och hade ett berömdt Artemis-

tempel. Act. 13: 13. 14, 14: 25.

nepc, prcepos. (samstämmigt med nép, per, rrépav

och uttrycker en allmänlighet, ett omkringslutande,

rundt omkring 1. på alla sidor, jfr åpfi) l:o) med
accus. A) omkring a) loci: Mt. 3: 4 al., ol tt. Tcva

utmärker a) ngns omgifning 1. sällskap ss. Mc. 4:

10, Lc. 22: 49; /?) ngn gång personen sjelf jemte

dess omgifning ss. ol tu:. TlauÅov Act. 13: 13

Paulus och hans följeslagare, al tt. Md.pjda.v xac

Mapcda Joh. 11: 19 Martha och Maria jemte

sorgeqvinnorna; men y) i N. T. aldrig personen

ensam (äfven i profangrek. är denna betydelse säll-

synt och omtvistad); ol tt. ti Mc. 3: 8 de som

bo omkring 1. i trakten af ngt, al Tt. a.uTa.<; ttS-

kei<: Jud. 7 kringliggande 1. angränsande städer,

ra tt. Tt Act. 28: 7 ett ställes 1. en trakts om-

gifning 1. grannskap; hit hörer: ol nspc Ta toc-

aoTa (scil. ovTes) épyaTac Act. 19: 25 de arbe-

tare som voro omkring d. ä. sysselsatte sig med

dylika neml. miniaturtempel (eiuac tt. tc betyder

neml. i profangrek. sysselsätta sig med ngt), äf-

ven TTS.pcaTtäabo.c tt. ttoåÅ^v dcaxovcav Lc. 10: 40

draga sig 1. dragas omkring mycket hushållsbestyr

se TrepcaTrdco och jfr v. 41. — b) temporis: om-

kring, vid pass, vid ss. Mt. 20: 3 al. — B) meta-

phor. rörande, beträffande, angående, i afseende

på, i anseende till ss. al tt. va Xocttu. ETTcdup.co.c

Mc. 4: 19 begärelserna rörande det öfriga ss. väl-

lust, ära o. s. v. d. ä. de öfriga begärelserna, ra

tt. Tcva Phil. 2: 23 livad som rör 1. angår ngn,

ngns angelägenheter, tillstånd, öde, tt. TrdvTO. Tit.

2: 7 rörande allt d. ä. i alla afseenden 1. stycken;

r.epl Tfyv ttcgtcv 1 Tim. 1: 19 al. rörande 1. i an-

seende till tron, äfvenså nsp} Tto?dd, tt. CfjTfyascz.

— 2;o) med genit. a) omkring (\ local mening)

Act. 25: 18 (endast på detta ställe). — b) meta-

phor. rörande, beträffande, angående ra tt. tcvos

(liksom nepc tc) livad som rör 1. angår ngn, ngns

angelägenheter, tillstånd o. s. v. J_ic. 22: 37 al.

;

om, öfver Mt. 11: 7 sape; tt. ttuvtcov 3 Joh. 2
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öfver allt, mest af allt. — c) för, för skull Mt.

26: 28 scepe. — Anm. Fkmr ej med dat. i. N. T.

Iteptdyco (fgde, dyto) föra omkring (med sig) 2 accus.

1 Cor. 9: 5 ngn ss. ngt; inträns, föra sig 1. drifva

omkring med accus. Mt. 23: 15, 1. gå omkring

Mt. 9: 35, äfven absol. Mt. 4: 23, Mc. 6: 6,

Act. 13: 11.

neptatpéto, stXov (atpéco) taga bort ngt som går

rundtomkring ss. retyy] murarne omkring en stad,

rundtomkring borttaga; alldeles borttaga 2 Cor.

3: 16, Hebr. 10: 11, betaga 1. afskära (om hopp)

Act. 27: 20, kapa (ankartågen) Act. 27: 40.

rreptdnrto, nd>a (d.rzrto) egentl. häfta rundtomkring,

kringhäfta (eld), upp- 1. antända Lc. 22: 55
||

U(/>U'JTCOU.
*

—epto.arpd-rto, -qarpa.^a. {tlorpdnra)) rundtomkring

blixtra, kringblixtra 1. -stråla rtvd Act. 9: 3 1.

ixept riva Act. 22: 6.

neptftd.XMo, fta.Xto, éfiaXov; fialnTjpai, ftéj3Xr.pat,

eftaAoprjv ( p'u.XJm) kasta omkring, omgifva yd-

pa/.a xrj noXet Lc. 19: 43 staden med en vall;

i synnerhet ngn med en klädning, påkläda, kläda

rtvd. Mt. 25: 36. 43, rtvd rt Lc. 23: 11, Joh.

19: 2, skenbart absol. Mt. 25: 38 genom ellips;

med. kasta omkring sig, påtaga, ikläda sig 1. kläda

sig uti 1. med rt Mt. 6: 31, Act. 12: 8; pass.

beklädas, klädas, vara klädd Mt. 6: 29, Tt Mc.

14: 51 al., ev tp.artot- Xeuxo~t<; Apoc. 3: 5, 4: 4

i hvita mantlar.

-eptftXénto; eflÅsiftdpyju (ftXÉTTto) se 1. skåda omkring;

i N. T. blott med. se sig omkring Mc. 5: 32 al.,

kasta blickarne omkring sig på ngn rtvd. Mc. 3:

5. 34 (xoxXoj rundt omkring); äfven se omkring

d. ä. bese u Mc. 11: 11.

~eptfto?Mtov, oo ro (~spt/3dXXto) det som man ka-

star omkring sig, slöja 1 Cor. 11: 15, äfven

Hebr. 1: 12.

neptåéto; dédepat (déto) omkring- 1. ombinda rtvi

med ngt Joh. 11: 44. *

TTeptdpap.etv, se neptrpéyto.

7reptspyd.frp.ai (följ. 1. rzept, epydZopat) sysselsätta

sig med ngt i synnerhet med öfverdrifven sorg-

fällighet, fjeska, bekymra sig om onyttiga 1. öfver-

flödiga saker, som icke angå ngn, förnöta tiden

onyttigt, drifva omkring 2 Thess. 3: 11.
*

—eptspyoz, ov (~ept, spyov) omkring ett arbete, sys-

selsatt dermed, sorgfällig; med öfverdrifven små-

aktig sorglallighet arbetande, fjeskig, beställsam,

den som bekymrar sig om ting som icke angå

~s.piy.zqj.ai

honom, nyfiken 1 Tim. 5: 13, ra. z. Ttpdrretv Act.

19: 19 hafva onyttiga 1. vidskepliga ting för sig

(om besvärjare och goéter).

rzeptspyopat, rj/.dnv (epyop.at) komma, gå, fara, draga

omkring Act. 19: 13 al., gå 1. löpa omkring rå'

olxiaQ 1 Tim. 5: 13 i husen.

rzepteyto, étryov Ciy(o) egentl. kringhålla, omfatta,

gripa, bemäktiga sig Lc. 5: 9; inbegripa, innefatta

1. -hålla Act. 23: 25 (se röntx;); äfven imperson.

1 Petr. 2: 6 innehållet är, det står, man läser.

~eptZtovvup.t 1. öto- Zdanp.au éQtoaptat, zZioad.tj.rfj

{Ztovvupi) kringgördla, omgördla, omgjorda; med.

omgördla 1. uppskörta sig Lc. 12: 37 al., trop.

rr^v öatpuv ev äXyÖsta Eph. 6: 14 sedan J om-

gördlat eder länd med sanning [gördeln nämner

Paulus först bland de andliga försvarsvapnen, ty

att påtaga sig gördeln var det främsta och nöd-

vändigaste behof för den till strid sig rustande

krigaren; derigenom först uppfästades neml. och

sammanhölls den hängande, fladdrande manteln,

så att han obehindradt kunde röra sig och vinna

en fast hållning. På samma sätt skulle den and-

lige krigaren påtaga sanningens gördel och der-

igenom liksom fästa och sammanhålla sitt fladd-

rande sinne — här tages äXyäeta subject. och

betyder kunskapens öfverensstämmelse med den i

Evangelio befintliga objectiva sanningen, se åXr]-

§eta. — Tertium comparationis (d. ä. jemförelse-

punkten med den verldslige krigaren) är aphis

habitus, den rätta attituden, som vinnes genom

sammanhållningen förmedelst gördeln]; p. p. p.

omgördlad 1. omgjordad Lc. 12: 35 neml. ZdvTjV,

som äfven fkmr Apoc. 1: 13, 15: 6 d. ä. färdig,

beredd.

f neptfteat-, sroc, A] {-eptTtftrjpi) kringsättning, kring-

läggning ypoattov 1 Petr. 3: 3 med guldsaker, guld-

smycken. *

7Tepuarr>p.t, éaryxa (tarvat) ställa, sätta omkring;

perf. inträns, ställa sig 1. stå omkring Joh. 11:

42, Act. 25: 7; med. äfven ställa sig utom d. ä.

gå ur vägen, undvika 2 Tim. 2: 16, Tit. 3: 9.

f -eptxditappa, arm; rö (-spixattatpaj rena, rensa

rundt omkring — af xaöaipto) det rundt omkring

bortrensade, afskrap, tropice 1 Cor. 4: 13.
*

-eptxaXÖTTTto, exdX'J</>a: xexdXutiriat (xaX.u~rto) kring-

hölja, betäcka rt Mc. 14: 65, Lc. 22: 64, öfver-

draga med ngt rtvt Hebr. 9: 4.

-eptxetttat (xelttat) ligga 1. vara lagd omkring ~spi

rt Mc. 9: 42, Lc. 17: 2, 1. rtvi Hebr. 12: 1 (oss
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kringliggande 1. omhvärfvande h omgifvande); vara

oragifven med ngt Tt, bära på sig Act. 28: 20,

metaphor. vara behäftad med d.oäévetav svaghet

Hebr. 5: 2.

nepixe<pa)Mta, «c, rj (egentl. femin. af adj. Tiepi-

xecpdlaioz hufvudomgifvande af Ttepi, xewal-q)

hufvudbetäckning, hjelm — hette annars xpd.voz

1. xöpoq; derpå märkes a) Xö<poz hjelmbuske, b)

(pd.Xos buckla, hvari den förre instacks, c) dyeik

rem under hakan, d) OTecpdvri hjelmrand 1. visir;

ss. en itspac. framställes 1 Thess. 5: 8 éXrtk awxrj-

pias, hvaraf Eph. 6: 17 förklaras (se ock ocottj-

pto<; in fine).

Kzpix.po.TrjS, é? {xpöxoz) öfvermäktig, mästare öfver

ngt Tivås Act. 27: 6.
*

itépixpömco, éxpufiov (xpunrio) rundtomkring be-

täcka, förborga, dölja: n. kaoTT/V Lc. 1: 24 hon

höll sig förborgad 1. inne. *

nepcxuxÅ/xo, cboco (xuxXooj) orm-inga, omhvärfva, om-

skansa Lc. 19: 43.
*

nepdapxeo, iXap^a (Xdp.7rco) kringskina, kringstråla

riva Lc. 2: 9, Act. 26: 13.

TtepiXemco (Åecnco) lemna öfver', öfrig; pass. lemnas,

blifva öfrig, återstå 1 Thess. 4: 15. 17.

TtepiXonoz, ov {XuTirj) öfvermåttan 1. högligen 1. djupt

bekymrad, full af bekymmer, bekymmerfull Mt.

26: 38 al.

nepipéva) (pévco) dröja 1. vänta öfver, invänta, af-

bida ti Act. 1: 4.
*

7tépc£, adv. (nepi) rundtomkring; o, -/], to tt. kring-

liggande Act. 5: 16.
*

nepioixéco (följ.) bo omkring, i grannskapet af xivd

ngn Lc. 1: 65.
*

7repcocxo<z, ov (olxos) kringboende, granne Lc. 1: 58. *

Tiepioumos, ov (jtepieipi vara öfver, öfrig — rrepi-

oooca, öfverskott, rikedom) öfrigvarande, öfver-

blifven, »igenlefd», äfven förmögen, rik; Åabc tt.

Tit. 2: 14 (= H^p Cy = Å. ek TtepiTioirjoiv

1 Petr. 2: 9) egendomsfolk, ett folk till sin egen-

dom. *

Ttepinyrj, iyc, fj (nspiéyto) omfattning, omfång, inne-

håll Act. 8: 32. *

irepiTtoxéio, rjaco, rjxa, rjaa (Ttaxsco) gå omkring,

vandra, spatsera, gå — a) i egentlig mening Mt.

4: 18 al., ev nve inom 1. i L ibland Mc. 11: 27

al, ém revos 1. ti öfver 1. på ngt Mt. 14: (25)

26. 29 al., perd revos i ngns sällskap Joh. 6: 66,

Apoc. 3: 4, napd ti bredvid ngt ss. Mt. 4: 18. —
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b) i oegentlig mening: vandra, föra vandel, lefva o.

s. v. ss. euoyripövtos, d.$uoc, d.xptficoq, årdxTOJS;

med dat. ss. ro?c efteai Act. 21: 21, xebpats, pé-

dais x. t. Å. Rom. 13: 13, rdls ryveoiv och rep

nveöpart 2 Cor. 12: 18, Gal. 5: 16 (liksom gå

efter) vandra efter, följa — lika betydelse har

xard ti Mc. 7: 5 al. ; åcd revos ss. åeå néarecos 2

Cor. 5: 7 (tron är den väg hkn vi genomvandra,

det element genom hkt vår jordiska vandel rörer

sig — se ock eedos), oed roo (puirös Apoc. 21: 24;

ev tcvc egentl. inom ngt, inom dess område, om-

gifven af ngt (så att det utgör det element, den

sfer hvarinom vandeln sker) ss. ev rrj oxoréa, év töj

fiozt, év TJ) å?,rj^eéa x. t. A. Joh. 8: 12 al., äfven

év t?} rjpzpa, év rf] voxré Joh. 11: 9. 10 (der Fräl-

saren liknar sitt lif vid dagens 12 timmar —
ypépa är alltså dagsarbetet — och vus~ dess af-

brott genom TrposxoTCfj), év ftpcbpqaiv inom mat-

föreskrifter ss. év ois — — — Tizpi7ia.Tr[aavTes

Hebr. 13: 9 hvaraf de icke haft ngn nytta som

derutinnan hafva vandrat (meningen är, att de

som göra skillnad emellan födoämnen ocli genom

åtnjutande af helig spis — offerspis — vilja uppnå

en hög grad af helighet, icke kunna dermed stilla

sina samveten; ty intet utvärtes ting, intet lagens

iakttagande kan göra hjertat fast och visst —
det förmår endast Guds oförskylda nåd i Christo

JEsu).

Ttepmetpoj, énecpa (Treépco genomtränga från den

ena ändan népas till den andra, genomborra) =
simplex, genomborra 1. -stinga metaphor. 1 Tim.

6: 10. *

TzepmiizTco, éizeoov (nénrco) falla öfver, omkring,

råka in i ngt så att man deraf är rundtomkring

omgifven och utan utväg; i allmänhet råka ut

för, falla i händerna på Xrjorais Lc. 10: 30 röf-

vare, falla i izeepaaptus Jac. 1: 2 frestelser, råka

1. stöta s?? ti Act. 27: 41 på ngt.

Treperroeeco
;

enoiTjodp-fjv (Ttoeéw) göra att ngt blir

öfver; i N. T. blott i med. lemna öfrigt för sig,

bespara, eröfra, förvärfva, förtjena sig ngt ti Act.

20: 28, 1 Tim. 3: 13.

nepeTtoériaes, £&>c, ^ (fgde) l:o) eröfring, förvärfvan-

de aojrrjpias 1 Thess. 5: 9, dn^s 2 Thess. 2: 14,

tyoyrjs Hebr. 10: 39 af lifvet — själens frälsning.

— 2:o) det förvärfvade, förvärf, egendom ss. Xabs

ek tt. 1 Petr. 2: 9 ett folk till egendom neml.

bestämdt = egendomsfolk, äfven blott TiepiTZ. Eph.

1: 14 det af Gud till sin egendom förvärfvade folk,

\



254 nspipprjyi/upi

egendomsfolk, christenheten, det nya Gudsfolket,;

se ock iteptoåmo?.

nepipprpfvopi, é(ipy)$a (prjyvupi) egentl. rundtom-

kring sönderslita, afslita, afrycka aåzéou rå Ipä-

Tia Act. 16: 22 deras (neml. Pauli och Silas')

kläder.
*

7is.pwj7iu.co (gtkjxo) draga omkring; med. draga sig 1.

gå beständigt omkring, vara sysselsatt med ngt

7T£pc ti Lc. 10: 40 (egentl. dragas 1. fästa sin

uppmärksamhet omkring ngt )( Maria, som hade

sin uppmärksamhet riktad på ett enda föremål, det

enda nödtorftiga se v. 42), se ock Txspi l:o) A) a).

f Tzzpiaaeia, a<;, 7] (nepiaasöco) öfverfiöd, ymnighet,

fullhet Rom. 5: 17, 2 Cor. 8: 2, ek ti. 2 Cor.

10: 15 till öfverfiöd, rikligen; utväxt (jfr luxu-

ries), ss. ti. xaxlas Jac. 1: 21 ondskans utväxt

(synden liknas vid utväxter på träd, sidoskott,

ofruktbara grenar Joh. 15: 2 — xaxia är det

inneboende syndaförderfvet, -arfsynden, élzt&upla

Jac. 1: 15).

f nepioosopa, aroc, rå (följ.) l:o) det som blifvit

öfver, det öfverblifna, återstod, lemningarne Mc.

8: 8. — 2:o) öfverskott, öfverfiöd ( )( uaréprjpo.)

2 Cor. 8: 14 (äfven i några editioner Lc. 21: 4),

fullhet metaphor. Mt. 12: 34, Lc. 6: 45.

Tizpiaazuco, I7zs.p1a0~s.0aa; asoHrjanpai (följ.) l:o) in-

träns, a) vara 1. bli/va öfver, öfrig Joh. 6: 12. 13,

to TT. Mt. 14: 20 al. det öfverblifna, resten, åter-

stoden. — b) öfverskjuta, öfverflöda, hafva öfver-

fiöd zttvés Lc. 15: 17 på ngt, absol. Phil. 4: 12.

18, hf rtvi Rom. 15: 13 al. i ngt, hafva ngt i

rikaste mått, men ti. sv söyapiaxia. Col. 2: 7 i

det J öfverflöden derpå (neml. på tron) under tack-

sägelse, sl<; ti Rom. 3: 7, 2 Cor. 8: 2 rikligen

bidraga till ngt, sl'<x riva. Rom. 5: 15 öfverflöda

1. blifva riklig i afseende på ngn, rikligen tillfalla

ngra-j to ti. Mc. 12: 44, Lc. 21: 4 det öfverflö-

diga, öfverfiöd, oux sv to> ti. auTcp Lc.

12: 15 efter orden: icke uti öfverfludet är för

ngn hans lif utur hans cgodelar, d. ä. vid allt

öfverfiöd beror icke ngns lif på hans egodelar. —
c) öfverträffa, öfvergå tcv<k Mt. 5: 20 ngn, absol.

vara öfverlägsen, hafva företräde 1 Cor. 8: 8.

— d) tillväxa, tilltaga toj uptfr/ttp Act. 16: 5 i

1. till antal, 1 Thess. 4: 1 (se/7. sv rep nuzcoz

KZpiTto.Tfw). 10 (i syskonkärlek) o. s. v. —
2:o) träns, göra öfverflödande, riklig, öfversvinlig

2 Cor. 4: 15; låta öfverflöda 2 Cor. 9: 8, Eph.

1: 8, 1 Thess. 3: 12; deraf pass. rikligen begäf-

—epcroprj

vas, få i rikt mått, hafva öfverfiöd Mt. 13: 12,

25: 29.

TispcaatK, ~f], 6v (Trspc) som är öfver (tal, mått, van-

lig ordning), öfverskjutande, öfverdrifven, öfverflö-

dig a) som går öfver, är större 1. mer än, »ut-

öfver» toÖtcov Mt. 5: 37 dessa (nemligen ja och

nej); rikligt, fullt opp Joh. 10: 10 (neml. af and-

liga håfvor — nåd och sanning Joh. 1: 14. 17),

ex nspiaaoij Mc. 6: 51, 14: 31 öfverdrifvet, myc-

ket
(||

sxizspiaaöjz); nentr. -. förträffligt, utmärkt

vt TT. notslxs Mt. 5: 47 hvad gören J som ut-

märker eder framför andra? äfven utmärkthet,

företräde Rom. 3: 1; comparat. Tzepiaaöxspoc;

större, ymnigare, rikligare 1 Cor. 12: 23. 24,

2 Cor. 2: 7, neutr. ytterligare, mera, ngt mer

tiv<k än ngn 1. ngt Mt. 11: 9 al. — b) öfver-

flödig, onödig it. pnc sotlv 2 Cor. 9: 1 det är

öfverflödigt 1. onödigt för mig, jag behöfver ej.

Tzsptaaw^, adv. (af fgde) öfverflödigt, högligc"n, rik-

ligen, högljudt Mt. 27: 23 al.; comparat. Tzepta-

aÖTspov i högre grad Mc. 7: 37 al. förstärkt med

uäMov, äfven nspiaaoxsptoc; i högre grad, före-

trädesvis 2 Cor. 1: 12 al., h xö-ms tt. scil. ouot

2 Cor. 11: 23 genom större ansträngningar.

Ttspiaxspd, äs, Yj (antingen främmande ord 1. kan-

ske: med ring omkring bröstet ~sp) axspvov)

dufva Mt. 3: 16 al.

nspixép.vco, sxspov-, TSTprppxii^ sxp.rftrp {xspvco skä-

ra) skära rundtomkring, företaga omskärelse på

ngn, omskära Ttvd ngn Lc. 1: 59 al.; med. låta

omskära sig 1 Cor. 7: 18 al., pass. omskäras Act.

15: 1 al.; trop. om andlig omskärelse Col. 2: 11.

TTspcTilrTjpi, ifi-qxa, sDrpv {Tiärjpi) sätta omkring tcvc

ti Mt. 21: 33, Mc. 12: 1, lägga omkring 1. kring-

lägga två ti Mt. 27: 48 al, sätta på Mc. 15: 17,

påkläda Mt. 27: 28; trop. tillägga, tilldela Tiprpj

tcvc Tcsptaaoxépav 1 Cor. 12: 23 hålla en sak i

större ära, ära i rikare mått (neml. genom kläd-

nad, hkt ligger i verbum).

f TrspcxopTj, iyc. 'fj {TtspcTSUvw) egentl. skärning

rundtomkring ; i N. T. omskärelse (bortskärandet

af förhuden), först genom gudomlig befallning

införd af Abraham' i dess familj, sedan genom

Moses allmänt införd ibland Israeliterna för att

afsöndra dem från andra nationer ss. ett Gudi

helgadt folk och förpligta dem att hälla Huds

förbund (åcatt^xrj -.. se åiadijxr)); ordet nyttjas

a) om sjelfva omskärelsens handling Joh. 7: 23 al.,

b) omskärelsens tillstånd Kom. 2: 25. 26 al.,
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metonym. för de omskurna d. ä. Judarne Rom.

3: 30 al.; 01 éx it. itiazoi Act. 10: 45 al. de

trogna af omskärelsen d. ä. Jude-christna; meta-

phor. it. xapola; Kom. 2: (28) 29 hjertats om-

skärelse = köttets dödande, rening från synden

(ty omskärelsen var, enligt Philo, oup.fta),ov 5]do-

vcbv ey.xop.rji; d. ä. en sinnebild på lustarnes bort-

skärande 1. afsöndring af allt osedligt); it. zou

Xou Col. 2: 11 den omskärelse, som sker genom

gemenskapen med Christo. — Anm. Omskärelsen

n^TÖ företogs på 8:de dagen efter födelsen Lc.

2: 21, Act. 7: 8 och verkställdes på det sätt,

att manliga förhuden tlb^V åxpofiuoTia kring-

skars och tillbakadrogs. — De oomskurne betrak-

tades af Judarne på samma sätt som ftdpfiapoi

af Grekerne.

itepizpénco (zpéitco) vånda omkring 1. om, upp och

ned, förvrida, bringa ngn el; paviav Act. 26: 24

till galenskap. *

itepixpéyto, éåpapou (zpéyco) löpa 1. springa om-

kring zi Mc. 6: 55.
*

itepc<pépco (<pépco) bära omkring Mc. 6: 55, itdvzoze

— — — itepupépovze; 2 Cor. 4: 10 alltid bä-

rande omkring på vår kropp JEsu död d. ä. alltid

är vår kropp, vårt lif på våra apostoliska resor

utsatt för samma död som JEsus dog d. ä. döden

för Evangelii skull (här återkommer samma tanke

som 1 Cor. 15: 31, 2 Cor. 1: 5, Col. 1: 24,

neml. att JEsu lidanden och död förnyas i hans

lemmar); — pass. kringföras, föras hit och dit

dvep.u) dtdaaxaXda; metaphor. Eph. 4: 14 (bilden

tagen af skepp, som föras hit och dit af vindar-

ne);
||
itapacpépeadai Hebr. 13: 9, Jud. 12

itepc<ppoué(0 {(ppovéco) tänka öfver, i tankarne öfver-

se, förakta ztuö; — xazacppovéco (liksom också

itepiopdco i profangrek.); fkmr Tit. 2: 15.
*

itepcycopo;, ov (ydjpo;, se ycopiov) omkring orten

varande, y] ti. scil. yvj omgifning, kringliggande

trakt Mt. 14: 35 al.; metonym. om invånarne der-

städes Mt. 3: 5, Mc. 1: 28, Lc. 4: 14, 7: 17.

f 7tep'i(pr]pa, azo;, tö {izept.ipd.co rundtomkring rena,

skura — af tpdxo rifva, nöta o. s. v.) det runclt-

omkring afskurade, afskum tropice 1 Cor. 4: 13

(se iteptxdäappa). *

f jiepnepeijop.ai {izépnepo; öfverdrifven, skrytaktig,

storskräflare af fördubbladt nép — som just ut-

märker det öfverdrifna, liksom det fördubblade

fidp i fidpftapo; utmärker det obegripliga — deraf
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lat. perperus, perperam) skryta, skräfla, pråla

1 Cor. 13: 4; — anm. somliga anse ordet =
åXaZoveuo) (se dXaC,cbv), andra vilja mindre rätt

anse det häntyda på verkliga företräden. *

Tlepcrl;, tdo;,
fy

Persis, en christinna i Rom, Rom.

16: 12.
*

népuai, adv. (jtépav — liksom på andra sidan om
detta år) i fjol, förra året, dito it. 2 Cor. 8: 10,

9: 2 från 1. sedan förra året.

Tiezdopac (itézopac) flyga;
||

izézopat, hkt se.

nezecvö;, 7], öv. (följ.) som kan flyga, bevingad;

neutr. fogel Mt. 6: 26 al.

nézopai (beslägtadt med itézco, niitzeo) flyga Apoc.

4: 7 al.
||
iiezdopat.

itézpa, a<r,
fy

klippa, klippig ort, hälleberg Mt. 7:

24 al.; äfven metaphor. ss. om Petrus Mt. 16: 18,

it. itveopazcxfy 1 Cor. 10: 4 andlig klippa (om

Christus, den ännu icke menniskoblifne — Xöyo;

dcrapxo; — hkn åtföljde Israéliterne i öknen un-

der gestalten af en klippa), it. axavdd.Xou Rom.

9: 33, 1 Petr. 2: 8, se axdvöaXov.

IJezpo;, oo, ö (af itérpo; 1. irézpa — äfven Kr^pd;,

hkt se —; liksom klippmannen) Petrus, hkns egent-

liga namn var Simon 1. Symeon, son af Jona, ifrån

Bethsaida vid Galilreiska hafvet, fiskare, bodde se-

dermera i Capernaum (Lc. 4: 31. 38), der han var

gift (1 Cor. 9: 5) och hans svärmoder lefde (Mt.

8: 14); hans hustru skall hafva hetat Concordia

1. Perpetua och lidit martyrdöden före honom.

I början var han tillika med sin broder Andreas

lärjunge till Johannes döparen, sedermera blefvo

de de först kallade {itpcozöxXrjZoi) lärjungar till

JEsus, som kallade honom K£>"0 = Uézpo; och

gjorde honom till menniskoflskare. Enligt Lc. 5:

1 följ. var det just den ovanliga fiskfångsten, som

öppnade hans ögon öfver hans syndfullhet och ut-

gjorde ett afgörande moment i hans inre lifsut-

veckling; ty från den stunden öfvergaf han fiskare-

yrket för att fiska menniskor. Han förekommer

alltid i främsta rummet bland Apostlarne och be-

traktades äfven af Frälsaren ss. representant för

de öfrige lärjungarne (primus inter p ar es) allt-

sedan namngifningen och den dermed förenade till-

sägelsen (Mt. 16: 17—19); men blef icke dess-

mindre ofta med allvar, ehuru kärleksfullt, till-

rättavisad för sina öfverilningar. Han bevärdiga-

des ock af HERren jemte Johannes och Jacobus

den äldre med ett närmare förtroende, så att dessa
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3 Åtföljde Honom på berget Thabor, i Gethsemane

och på andra ställen. — Genom sin predikan på

första Pingstdagen grundade han den första christ-

na församling. — Han upptog ock den förste hed-

ning, Cornelius, omedelbart i christna församlingen

Act. 10: 1 följ. — Sedan lian och Paulus sig

emellan fördelat verksamheten för Christi rikes ut-

bredande, så att han blef Judarnes och Paulus

hedningarnes apostel, sträckte sig hans missions-

verksamhet icke blott till Samaria och Judaea,

utan äfven till Antiochia vid Orontes, främre

Asien, Babylon och Corinth. Han deltog i Apostla-

synoden i Jerusalem år 52 e. Chr. — Angående

hans resa till Rom och der inträffade martyrdöd

äro meningarne delade; dock är så mycket visst,

att han lidit martyrdöden (Joh. 21: 18. 19); och

då kyrkofäderne nästan enstämmigt berätta, att

detta inträffat i Rom, så kommer man väl san-

ningen närmast genom antagandet, att han efter

Pauli död derstädes emellan år 65 och 67 dödt

martyrdöden. Berättelserna åter om hans episcopat

i Rom, äfvensom det egna sättet för hans kors-

fästelse {åvsaxoXo-iaHf] xarå xefaÅ/js eller att

hans korsfästades med hufvudet nedåt, emedan

han icke ansåg sig värdig att lida detta straff

på samma sätt som hans HEllre och Mästare),

sakna visserligen all grund. Tvenne epistlar bära

hans namn: den förra skrifven från Babylon efter

Pauli död 64 till de christne (i synnerhet hedne-

christne, se 1 Petr. 4: 3 al.) i Mindre Asien; i

afseende på den andra är det ovisst, både när

och af hvilken den är skrifven, troligen dock sed-

nare än Judae epistel.

7rezpct)å7jz, ec {nérpos 1. Tzézpa) klipp- 1. stenartad,

klippig, stenig; to 7r. Mc. 4: 5 klippig 1. sten-

bunden mark, »stenöre», rå tt. Mt. 13: 5. 20,

Mc. 4: 16 »stenören».

7Z~'qjavov, oo, to (troligen af nrjyvopi för dess ba-

stanta, köttiga blad) ruta, en vanlig kryddväxt

med stark lukt och bitter smak, ti. xtjttsotov ruta

graveolens, trädgårdsruta; fkmr Lc. 11: 42. *

TTfjyr], iyc, q (derivation oviss) källa, brunn Joh. 4:

6 al., tt. uvodpos 2 Petr. 2: 17 en källa utan

vatten (dermed jcmföras irrlärarne — jemförelse-

punkten ligger uti det bedrägliga hos en källa

som är vattenlös; den uppväcker en väntan som

den icke uppfyller — så förespegla de en frihet

som icke finnes); metaphor. tt. iuiiaro<; Mc. 5: 29,

odaxoc; Joh. 4: 14 al.

TZ-qYvupi, ETvrj^a pango, göra fast, fästa, uppslå

axr^rjv Hebr. 8: 2 ett tält 1. tabernakel. *

itrjddXiov, ou, to (tttjoov to årblad af ttoöz pes,

liksom foten 1. nedra delen af åran) styre, roder

Jac. 3: 4, Act. 27: 40; anm. sådana hade man

ofta 2:ne, det ena i aktern och det andra i fören,

hka styrdes af en enda person förmedelst ett tvär-

trä, som förenade dem begge; stundom hade man

till och med 4 stycken, i synnerhet på lastdragare,

som derigenom fingo en fyrkantig form och kal-

lades på latin cybete af xöftoz tärning.

TVnXtxo^ 7], ov interrogat. huru stor? huru stark?

huru gammal? — uti indirect fråga: ti. ypd.pp.a-

aiv Gal. 6: 11 med huru stora bokstäfver (för

att utmärka vigten af det skrifna — liksom vi

skrifva det vigtigare med större bokstäfver), an-

dra: med huru oformliga bokstäfver (orimligt; ty

Paulus var ju en från ungdomen bildad Tarser),

andra: med huru många bokstäfver d. ä. huru

vidlyftigt (så att Paulus skulle hafva skrifvit hela

brefvet — detta är det vanliga antagandet; men

7t7]Åixos betyder aldrig huru mycken, utan huru stor;

dessutom nyttjar Paulus om bref aldrig ypdppaza,

utan eTiiOTOÄrj), andra antaga med större skäl, att

Paulus med egen hand endast tillagt 11—18 v.v.

(enligt 2 Thess. 3: 17 måste man antaga att P.

egenhändigt slutat alla sina bref, äfven då han

icke uttryckligen säger det), aor. eypaipa hindrar

ej detta antagande, ty man tänkte sig tiden för

brefvets emottagande — att eyp. också kan hafva

afseende på det följande, bevisas af Phil. 19; —
ordet förekommer ock i betydelsen: huru stor

Hebr. 7: 4.

TirjX6<;, oo, b lera, ler (som muraren och krukmaka-

ren begagna) Eom. 9: 21; uppmjukad lera, gyttja,

deg Joh. 9: 6. 11. 14. 15.

Tirjpa, ac, y] rensel, matsäck Mt. 10: 10 al.

~VXU^, scoz, rj, genit. plur. Tur)%ä>V Joh. 21: 8 st.

7cy%ea>v (jtayuc; adj. fast, tät, tjock af Tiyyvopi,

Ttayvjvat) den tjocka delen af armen d. ä. emellan

armbågen och handen, afståndet cmellau armbågen

och spetsen af mellantingret = 4 icaÅatorat tvär-

händer = en grekisk aln; 4 la^SK gingo på en

famn, bpyoid; armen emellan axeln och armbågen,

som är kortare, hette fipayicov, likt se; — fkmr

Mt. 6: 27 al.

~cu^(o, uaa; daiir^ (Dor. = j3'.d*<o) egeutl. trycka,

tvinga, fasthälla, fatta Tiva zvjz ysipåq Act. 3: 7

ngn vid 1. i handen; gripa, fånga, få (om fiske 1.
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jagt) Joh. 2.1: 3. 10, Apoc. 19: 20; gripa, fån-

ga, fasttaga (för att kasta i fängelse) Joh. 7: 30.

32. 44 al.

niéZco; eapai (— fgde) trycka, pressa, samman-

packa Lc. 6: 38. *

niftavoÅor~ia, ttc, 'Q (nSavnlnyéto framställa grunder

för att öfvertyga L göra ngt sannolikt — ixS.avåz

lätt öfvertygande 1. öfvertalande af neid-o) — och

)dyo$) öfvertygande tal, övertalningsförmåga 1.

-konst Col. 2: 4.
*

ntxpaiva), avd); dvdrjv (jttxpfc) göra bitande 1. bitter,

förbittra, smärta 1. göra ondt i 1. kännas bitter för

zivd Apoc. 10: 9. 10; pass. förbittras, få en bitter

smak Apoc. 8: 11 (detta tyckes antyda, att då det

söta, vederqvickande vattnet — den gudomliga sa-

lighetsläran — får en bitter smak genom villolära,

se ä(ptv$öG, många själar omkomma i sitt natur-

liga förderf, emedan de sakna det rätta, uppfri-

skande, lefvande vattnet); metaphor. visa sig bitter

npoc %wa. Col. 3: 19 med afseende på 1. mot ngn,

uppfyllas med bitter smärta Apoc. 10: 10.

nixpia,- a<:, rj bitterhet; metaphor. ett bittert, för-

hatligt, frånstötande väsende, arghet Rom. 3: 14,

Eph. 4: 31, '/olv) mxpias Act. 8: 23, se %oÅvj,

pt^a tt. Hebr. 12: 15 bitterhets rot, bitter rot

(ss. bild af ondska och sedligt förderf).

ncxpöc, d, öv (samstämmigt med pugo, pungo,

alltså) egentl. spetsig, skarp, bitande (bitter för

känslan), derefter öfverfördt på andra sinnen, ss.

smaken: bitter Jac. 3: 11; transl. ss. C-^OC 7t.

Jac. 3: 14 bittert nit.

mxpa>z, adv. (af fgde) bittert, bitterligen transl. Mt.

26: 75, Lc. 22: 65.

IJtÅdzoi; 1. -utoc, oo, b IlävTioq (se detta ord) Pon-

tius Pilatus, den i ordningen 6:te Romerske pro-

curatorn öfver Judteen, efterträdde Valerius Qratus

och beklädde sin värdighet i 10 år (28—37 e.

Chr.) under kejsar Tiberius; under hans styrelse

verkade och dogo både Johannes döparen och Fräl-

saren. För sina våldsgerningar blef han anklagad

hos ståthållaren i Syrien, Vitellius, hvilken afsatte

honom och skickade honom till Rom för att af-

lägga räkenskap inför kejsaren sjelf. Tiberius var

redan död och Caligida förviste honom till Vienna

i Gallien, der han skall hafva tagit lifvet af sig;

enligt andra berättelser skall han blifvit afrättad

under Nero. Huru han på Jiidarnes enträgna be-

gäran dömde Frälsaren till korsdöden är bekant

ur N. T. — Hans gemål, hkn skall hafva hetat

Melauder, Grek. Lcx. t. N. T.
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Procla 1. Claudia Procula, hade en dröm, som för-

mådde henne sända bud till Pilatus med uppma-

ning att icke befatta sig med den rättfärdige man-

nen Mt. 27: 29; fkmr Mt. 27: 2 al.

nipnÅypc, ZTcfajoa; Ttkrjofc/jaopai, énÅTjcrdrjv (nÅéoz,

TTÅeios 1. nÅéax; full) fylla, uppfylla rtvd zivoz

Mt. 27: 48 al. ngn med ngt; piass. fyllas, upp-

fyllas rcbv dvaxeipevtov Mt. 22: 19 af dem som

lågo till bords d. ä. bordsgästerna, riyc auyyuaeco<:

Act. 19: 29 af upploppet; mera tropiee nvevp.aToq

åyiou Lc. 1: 15 al., äfvenså Dupou, (pöftno, dvntaz,

£f)A0Ui om tiden: vara fulländad, löpa till ända Lc.

1: 23, vara inne Lc. 1: 57, 2: 6. 21. 22, gå i

fullbordan Lc. 21: 22.

mpnprjpi bränna; pass. ni/mpapai brinna, (om in-

flammation) svälla upp, svullna Act. 28: 6.
*

nlv — ncelv aor. 2 infin. till nivco Tisch. Joh. 4:

7. 9. 10.

nivaxiåcov, ou, rå, diminut. (af följ.) liten tafla, skrif-

tafla Lc. 1: 63; gemenligen voro sådana af trä,

öfverdragna med vax för att skrifva på med stift.
*

niva$, axo<z, b bräde, trätafla, fat, tallrick Mt. 14:

8. 11 al.

nivco, niopac (2 pers. nieaat Lc. 17: 8), nénajxa,

entov dricka ti Mt. 6: (25) 31 al, ex Tivoq Mt.

26: 27. 29 al, dnö uvos Lc. 22: 18, n. tö no-

x-qpiov Mt. 20: 22. 23, se noTrjpiov, éattieiv xatn.

Mt. 11: 19 äta och dricka d. ä. lefva som andra

menniskor (om Christus, hkn icke pålade sig na-

sirseiska inskränkningar ss. Johannes 1. afhöll sig

från vissa måltider ss. Pharisseerna), äfven göra

sig goda dagar 1. njuta af lifvet ss. Mt. 24: 38

al; trop. indricka, insupa Hebr. 6: 7 (om jorden

som insuper regnet).

raoxr]<:, "^roc, "'f) (nicov fet) fetma, saft, must Rom.

11: 17. *

mnpdaxco, (dnodcoaopai), nénpaxa, (dnedöp.rjv')

;

nénpapac, enpddrjv sälja ti Mt. 13: 46 al, tivci<;

för ngt, till ett visst pris Mt. 26: 9 al; metaphor.

nenpapévos -uno riva Rom. 7: 14 såld under ngn,

ngns slaf.

ninno, neooupai, nénTwxa, eneerov, eneaa Lc. 23:

30 al (qsi Timéxto af stammen néxco) l:o) falla,

falla neder dnö zivos Mt. 15: 27 al. ifrån ngt,

ex tivos Lc. 10: 18, Apoc. 8: 10 utur ngt, el'<z

ti Mt. 15: 14 al. i 1. ibland ngt, éni tivoz Mc.

9: 20 på ngt (ocli blifva liggande), ene Tt Mc.

10: 29 al. mot 1. till ngt (till marken död 1. ss.

död), äfven på ngt ss. Mt. 13: 5. 7. 8 al, éni

33
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zivn. Act. 1: 26 (om lotten) al. på ngn, Ttapd zi

Mt. 13: 4 al. bredvid ngt, utzo zi Jac. 5: 12 un-

der ngt d. ii. vara underkastad ngt; — äfven me-

taphor. falla ur sitt förra (lyckliga) läge Eom. 11:

11. 22 al., 1 Cor. 10: 12 (den som tror sig vara

säker om saligheten, lian akte sig att han icke

förlorar den), ev ttvt Hebr. 4: 11 falla och blifva

liggande i ngt. — 2:o) falla ned, kasta sig ned

(ss. bevis på vördnad och tillbedjan) absol. Mt.

18: 29, i förening med rrpo^xuvsh Mt. 2: 11 al.,

Itt£ to Kposamov Mt. 17: 6 al. på sitt ansigte,

ém robs Tiodaz Act. 10: 25 på sina fötter, ém

r^c fys Mt. 14: 35 på marken, np<K 1. é?C tou<z

izödo.; zivöz Mc. 5: 22 al., évdmtåv zivoz 1. £{i-

npoadzv jcoå&v ziv<K Apoc. 5: 8 al. inför ngn 1.

för ngns fötter. — 3:o) förfalla, falla sönder, in-

störta, ramla (om byggnader, murar, städer) Mt.

7: 25. 27 al. ; förgås, omkomma Lc. 21: 24 al.

Ilioidia, «c. ?] Pisidien, en provins i Mindre Asien,

som gränsade till Pamphylien. På sluttningen af

" Tauvusberget, der det stryker fram längsefter Pam-

phylien, bodde det tappra och fria folket Pisiderne,

som Perserna fruktlöst försökte underkufva. Äfven

under Alexander den store och hans efterträdare

bibehöllo de sin sjelfständighet. Till och med Ro-

marne förmådde ej underkasta sig det egentliga

landet, men besatte dock Antiochia, dit de förde

en colonia juris Italici. äfvensom andra städer på

slätten; fkmr Act. 13: 14, 14: 24.

moreutO', eé<T(o, eoxa. sikts.; eu/iat, eöByv (nlazcc)

tro, hysa förtroende till, förlita sig 1. sätta sih

förtröstan på ngn 1. ngt, vara öfvertygad; tro är

i allmänhet att på subjectivt tillräckliga grunder

hålla ngt för sannt, och skiljer sig både från veta,

som hvilar på subjectivt och objectivt tillräckliga

grunder och från mena, som hvarken har subj. 1.

obj. tillräckliga skäl för sig. Denna tro kallas hi-

storisk och skiljer sig från den moraliskt-religiösa,

som sysselsätter sig med öfversinnliga ting och i

sig innefattar en vida större visshetsgrad än alla

objectiva skäl kunna medföra (se vidare ~'iazi:).

Förekommer i N. T. under följande bemärkelser:

l:o) hålla ngt för sannt (historisk tro), tro ngn 1.

ngt Ttvi, zi 1. ozc 1. accus. c. infin. 1. absol., se i

synnerhet Jac. 2: 19. — 2:o) tro sig kunna, till-

tro sig (af moraliska skäl) med infin,, anses före-

komma Rom. 14: 2. — 3:o) tro (religiös tro) a) på

Gud d. ii. icke blott hålla för sannt 1. antaga,

att det finnes en Gud, utan äfven fullkomligt för-

lita sig på Hans ord och nådelöften samt anse

sig förpligtad att lefva efter Hans bud zu> Qzw,

zw Qsw, äfven ém Eom. 4: 5. 24 — på

Hans egenskaper ss. ttjv åyd.~rpj 1 Joh. 4: 16

o. s. v. — b) på J. Christian d. ä. icke blott

antaga för sannt Hans vittnesbörd om sig sjelf

och sitt förhållande till Gud och verlden, utan

ock erkänna Honom ss. HERre, Frälsare, salig-

görare och stiftare af det nya förbundet, sluta sig

till Honom med hjerta, själ och håg och vandra

efter Hans bud d. ä. vara en sann christen =
tro på HERran, samma constructionssätt eger här

rum som vid a) — äfven absol. antaga tron, blifva

troende 1. christen Act. 4: 4. 9 scepe; ni ntarsö-

ouzsc, 7iiaxv')ao.vxz<;, Ttemozsoxözsi; kunna hän-

föras antingen till Gud 1. till HERran Christum;

hvarvid i förra fallet ztp 6ta> 1. sjc rov Qzäv

finnes utsatt, i det sednare fallet betydelsen är

de troende 1. christne ss. Joh. 8: 31 al. — 4:o)

anförtro zivi zi Lc. 16: 11, äfven iauzöu 1. aizöv

zivi Joh. 2: 24. — Pass. A) blifva trodd, om-

fattas med tro 2 Thess. 1: 10 al., ~iazt'jtzai

Rom. 10: 10 man tror; — B) anförtros vt ngt

Rom. 3: 2, 1 Cor. 9: 17 al.

TTcazixoz, 7j, öv (jliözik 1. följ.) egentl. hörande till

tro, trogen, tillförlitlig, oförfalskad, äkta vdpdoc

Mc. 14: 3, Joh. 12: 3; andra derivera ordet tro-

ligen mindre rätt af ~i~ioxco gifva att dricka -

tjenlig att dricka, drickbar (emedan enligt Athe-

nteus XV: 689 de gamle plägade dricka välluk-

tande oljor).

Trlazcz, eojc, 7] (rrscdco, né~eio~pai) öfvertygelse, tro,

förtroende, förtröstan, tillit; skillnaden emellan hi-

storisk och moraliskt-religiös tro (se Tzcazstw). I

N. T. brukas ticozk; htifvudsakligen om den sed-

nare, sådan den Hebr. 11: 1 förklaras, och tages

oftast i subjectiv, men äfven objectiv betydelse

t. ex. Jud. 3 (troslärans objectiva innehåll), äfven

kanske Jud. 20 (trons föremål, Christus — jfr

éÅmc Rom. 8: 24, Col. 1: 5); men äfven om den

förra, se i synnerhet Jac. 2: 14— 26, der det talas

om en död förståndstro, sådan Pharispeernas var —
en tro utan gerningar. Efter de föremål, hvarpå

TTiazcz i N. T. i synnerhet har afseende, åtskiljer

man: l:o) tron på Gud, ~. zou 9sou 1. efo éxh

T:p<K Osdv; hit hör ~. zr
t
z évspysiac zou 9sotj

Col. 2: 12 tron på Guds handlings- 1. verknings-

kraft. — 2:o) tron på HERren J. Chr., -. 7.

Xou, äfven scz 7. Xöv 1. sv X<p 7, äfven absol.;
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i synnerhet tron på JEsu Christi försoningsdöd,

fides salvifica, den saliggörande tron; bit hör

TZ. ZOO dvOfJMTOC WJZOU Act. 3: 16, ZOO BUO.JJE-

Åcou Phil. 1: 27, zr)<; dfy&eiae 2 Thess. 2: 13

på den christna sanningen, !
q tz. p.ou Apoc. 2: 18

tron på mig. — ex tz. ek tz. Bom. 1: 17 ifrån

den ena graden af tro, till den andra (detta synes

vara enklast och öfverensstämmande med profan-

grekiskan éx do.Ääoarji; ek 3. Anabas. I: ii. 22),

andra åter: ur 1. från tro (så att tron på Christus

1 Evangelio förkunnas ss. den källa, hvarur rätt-

färdigheten flyter) för tro (för att åstadkomma tro

— i det neml. i Evangelio rättfärdigheten uppen-

baras ur tron, åsyftas dermed ock tro); åtxmoc

éx tz. Bom. 1: 17 al., se åixatos; 8iå Tzlozeax;

2 Cor. 5: 7, se eldos och Tzepmazéco. — 3: o)

tron på sedliga föremål, hvilka förutsätta en mo-

ralisk öfvertygelse; öfvertygelse ss. Bom. 14: 1.

22. 23; — dertill sluter sig betydelsen af 4:o) tro-

het Tzpck och ek ziva Phil. 5, tillförlitlighet, tro-

fasthet a) om menniskor brukadt Mt. 23: 23, Gal.

5: 22, b) om Gud Bom. 3: 3 — och 5:o) tro-

hetsförsäkran, löfte uMezetv Tzcaziv 1 Tim. 5: 12

fidem fallere, bryta sitt löfte (neml. att icke

gifta sig åter); — slutligen 6:o) trosheroism, en

högre grad af tro ss. yäpiapa 1 Cor. 12: 9 (dess

yttringar uppräknas i 9:de och 10:de verserna:

lépaza, åuväpecs, Tzpoyqzeia och dcaxpcaecc Tzueu-

pUZCOll).

Tzcazot;, 7], öv (förmodligen == Tzeiozik adj. vble till

Tzecäco, 7ie.idnp.at) l:o) som öfvertygar, som tros,

trovärdig 1 Cor. 7: 25 al., tillförlitlig 1. pålitlig

2 Tim. 2: 2, tz. b Xöyot; 1 Tim. 1:15 al., äfven

b tz. Ådync Tit. 1: 9 det tillförlitliga 1. vissa or-

det, rå data Éauid zå tz. Act. 13: 34 (se oaioc;);

trogen 1. pålitlig Mt. 24: 45 al.; trofast 1 Cor.

1: 9, 10: 13, 1 Thess. 5: 24 (som håller hvad

han lofvar), äfven 1 Joh. 1: 9 (som håller hvad

han lofvat neml. att förlåta synden), äfven 2 Tim.

2: 13 (oföränderlig i sina ord — i att verkställa

sitt rådsslut så väl i afseende på antagande, som

förkastande — naturligtvis det sednave här, bildar

en slags ordlek till a.TZiazéco. — 2:o) som öfver-

tygas, som tror Joh. 20: 27 ( )( åraoznz), Gal.

3: 9 troende, man 1. qvinna, d. ä. christen 1.

christinna Act. 16: 1 al., yuvy) 'Jouåata tz. 1. c.

jude-christinna; plur. oc tz. de trogne 1. troende

(på Christum), christne Act. 10: 45 al., äfven ek

Oeåv 1 Petr. 1: 21, oc éx Tzeptzoprjz tz. Act.

10: 45 jude-christne; en christen värdig, christlig,

i christlig anda 3 Joh. 5. — Anm. I N. T. före-

kommer blott på 3:ne ställen ordet yptaztavöq (se

ordet), deremot ofta åycnc, ååeX<p<K, pahrfzi^,

Tzcazoq o. s. v. för att beteckna christen, christna

lärans bekännare, christlig.

TZtffTÖa); cbtifjv (fgde) göra öfvertygad, säker, lemna

säkerhet, försäkra; pass. göras säker, förvissas, för-

vissa sig, vinna full öfvertygelse 2 Tim. 3: 14.
*

TzXavdto, 'fjaco, rjo-a-, ypat, r/Drjv (följ.) föra från

rätta vägen, vilseföra, metaphor. förföra, förleda,

förvilla Mt. 21: 4. 5 al., äfven med infln. Apoc.

2: 20, med. gå vilse 1. förirra sig Hebr. 11: 38,

metaphor. befinna sig på oriktig väg Tit. 3: 3,

låta föra sig vilse 1 Cor. 6: 9 1. förvilla sig Gal.

6: 7; pass. vilseföras, förvillas i egentlig mening

Mt. 18: 12. 13, 1 Petr. 2: 25, i oegentlig me-

ning förvillas, förföras, förledas Mt. 22: 29 al.

tz)mvy], 77c, '*] irring, kringirring, villoväg, villfarelse,

villa )( dlrfteto. (1 Joh. 4: 6); metaphor. a) träns.

bedrägeri Mt. 27: 64, förförelse Eph. 4: 14, 2

Thess. 2: 11; b) inträns, villfarelse 2 Petr. 2: 18,

3: 17, 1 Joh. 4: 6, tzå. båob Jac. 5: 20 vägs

villa, villoväg (hkt egentligen skulle heta TZÅavyjs

boö^ i analogi med bd(K äty&etac) förirring 1.

förvillelse Bom. 1: 27 (hkn, se v.v. 21—24),

falsk mening 1. tom inbillning 1 Thess. 2: 3,

synd Jud. 11.

TzXavYjT^c:^ ou, b (Tz).aväw) irrande, kringirrande; ss.

adj. åozépez tzÅ. Jud. 13 kringirrande stjernor (om

irrlärare, se äazyp). *

tzMvoc;. t], ov, äfven 2 ändelser (tzAuutj) kringirrande

1. -svärmande, transl. bedräglig, förförisk tz. Ttveu-

p.aza 1 Tim. 4: 1 förföriska andar, villoandar

(neml. de uti irrlärarne verksamma andar, djefvu-

lens verktyg och tjenare); ss. subst. kringstrykare,

taskspelare, skojare, transl. bedragare, förförare,

förvillare Mt. 27: 63 al.

tz?m$, nkax(K, ?) (sannolikt beslägtadt med TZÅdaaco)

plåt, hvarje plan 1. slät yta, bräde, tafla al tz?,.

ZTjZ diati^xr^ Hebr. 9: 4 förbundets taflor (så

kallades Mose taflor, emedan Jehova på grund-

valen af de 10 deruti innehållna buden slutit sitt

förbund med Israelitiska folket — förvarades i

arken), voro af sten ?ii)ivai 2 Cor. 3: 3, meta-

phor. tz. xapd'ca<; oupxcvat ibid. hjertats taflor af

kött (se Scaxoué(o).

wMfffJta, azoz, zn (följ.) egen ti. det formade, bildade,

bild, lerkärl Bom. 9: 20. *
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-/MtJtToj, irJ.o.aa; énXäaDrjV forma, bilda, dana b

TTÅdffCtz Rom: 9: 20 krukmakaren; pass. danas,

skapas npiövoz énÅdafhj 1 Tim. 2: 13 blef först

skapad, var npiOTcmAaoTO<s.

nkaaråi;, rj, m, adj. vble (af fgde) bildad, formad,

metaphor. uppdiktad, hopspunnen, Xöym 2 Petr.

2: 3 falskeligen uppdiktade 1. hopspunna tal (=
azecxfiauAvm fiu&ot 2 Petr. 1: 16).

*

ifÅafreta, ac, 'f] (egeutl. femin. af TiX.artx;) bred scil.

nå/K väg, gata Mt. 6: 5 al.

ttXmto-, er>z, ro (rcÅaroc:) bredd Apoc. 21: 16, rb

tzX. r^c ytft Apoc. 20: 9 jordens bredd 1. yta;

metaphor. Eph. 3: 18 (neml. af Christi kärlek till

oss, se följ. vers — Paulus vill försinnliga stor-

leken af denna kärlek i alla afseenden, och der-

före skådar hans djupt gripna sinne med dess lif-

ligt uppväckta fantasi den metaphysiska storleken

ss. en plvjsisk).

TTÅazuuco; uppåt, övdrjv (följ.) göra bred, utbreda,

utvidga rå <puXaxtr)pta Mt. 23: 5 (se detta ord);

metaphor. rj xapdia s
qp&\) TZfiiXAruvrai 2 Cor. 6:

11 vårt hjerta har blifvit vidgadt (neml. af kärlek

under hans föregående tal v. v. 3— 10; »vi hafva

talat öppet till eder, J Corinthier. och vårt hjerta

har dervid blifvit kärleksvidt emot eder»), äfven

Ttkarövdrjre v. 13 vidgen J eder )( orvjoycopEi-

ohe i 12 versen.

nXaruz, s~ca, 6 platt, vid, bred Mt. 7: 13.
*

TtXéypa, aro<z, rå (ttXJxco) egentl. det flätade, flät-

verk, hårfläta, lock 1 Tim. 2: 9.
*

ttXs"co~toz, 7], ov, superlat. till tioX/j^ ganska mycken,

mest o. s. v. Mt. 11: 20, 21: 8; ro 7tÅ. ss. adv.

1 Cor. 14: 27 till 1. för det mesta, högst, på

sin höjd.

TiXztcov, TtAéiov, äfven TtXéov, compar. (till tcoXjk)

mer, ymnigare Joh. 15: 2, förmer, bättre, af större

värde, större Hebr. 3: 3, én) Ttleiova ypövov Act.

18: 20 d. ä. längre; compar. neutrum adverbiascit

Mt. 5: 20 al., vid jemförelse »mer än» med genit.

1. c. al., 1. med :
q Lc. 9: 13 1. med rtapä ri Lc.

3: 13 (egentl. i jemförelse med) 1. med ttX^v r;voc

Act. 15: 28 1. äfven absol. ss. Mt. 20: 10 (mer

än en denar) al.; ént ttX. ytterligare, vidare, längre

Act. 4: 7 al., älven med genit. 2 Tim. 2: 16, se

TCpoxbizrw; ro ~X. Lc. 7: 43 det mesta, mest. —
plur. nX^iovsc; 1. ttX&oik; flera Mt. 21: 36 al.,

neutr. nXsiova Mt. 20: 10 (Tisoh. har ~Xs~cov,

här nyttjas samma constructionssätt som vid ttXscov

med genit. och q, men äfven utan ij vid räkneord

Act. 4: 22, 23: 13. 21 och dock nomin., ss. sy-

nes af Act. 24: 11; <Å ttX. Act. 19: 32 al. fler-

talet, de fleste.

ttXsxco, eiFÅsgä plico, plecto, fläta, sno Mt. 27:

29 al.

Tz/.éov, se xX.euou.

TtX.zovöZio, aaa (nXdnv) vara mer (i synnerhet än

nödigt är), vara öfverflödig, öfverflöda Horn. 5:

20 al., hafva öfverflöd 1. mer 2 Cor. 8: 15 (än

af Gud var bestämdt till hans behof); förökas,

tillväxa 2 Petr. 1: 8; äfven träns, låta ngn till-

växa 1. blifva rik rtvi 1 Thess. 3: 12 i 1. på ngt

(nX>soväaai är 3 pers. optativus).

nXeousxréco, rjaa-, ijbrpj (följ.) hafva mer 1. större

andel 1. företräde; rikta sig på andras bekostnad,

inkräkta på andras rätt, förfördela, för egen vin-

nings skull bedraga 2 Cor. 7: 2 al. (1. c. har

troligen afseende på förebråelse för underslef vid

collectsakens förvaltning); pass. förfördelas, öfver-

listas, bedragas (för egen vinst) "va pvj tt. utto rou

oaravä 2 Cor. 2: 11 på det vi (jag och J) icke

må af satan blifva bedragna till hans egen fördel

(den låter satan bedraga sig, som af honom för-

ledes till ett förfarande som strider emot Guds

och Christi afsigt — här skulle det fallet hafva

egt rum, i händelse de vägrat syndaren — 1 Cor.

5: 1 följ. — förlåtelse, och denne således blifvit

bragt till förtviflan v. 7).

TiXsovéxrrfi, ou, o (ttXJov, Ejjf<u) som har mer, vill

hafva mer, vinningslysten, egennyttig, girig 1 Cor.

5: 10. 11 al.

TtXeovsqu/, öc, ^ (se fgde) a) att hafva mer, b) att

vilja hafva mer, vinningslystnad, egennytta, girig-

het Mc. 7: 22 al., gnideri ravrrpj ~)so-

vz^icvj 2 Cor. 9: 5 »så att den har egenskapen af

välsignelse och icke af gnideri» (så att man gerna

sjelf vill hafva det man ger ut).

7rX,£'jpd, «c, ^ sida (af mennisko- 1. djurskroppar)

Joh. 19: 34, Act. 12: 7.

n/.éco segla, fara till sjös absol. Lc. 8: 23, Act. 27:

24, med efc "< Act. 21: 3, 27: 6, äfven étoi «
Apoc. 18: 17 (Tisch. — se bpiXoz); äfven be-

segla, befara rbrrov Act. 27: 2.

nfäjffyi *i
(~tfo-<ro- é-Xrj^v) pläga, plåga,

plagg, »hugg», slag Lc. 12: 48 al. (utelemuas

understundom ss. Lc. 12: 47. 48, 2 Cor. 11: 24);

sår Lc. 10: 30 al.; metaphor. om plågor och

straff, hvarmed Gud hemsöker verlden Apoc. 9:

18. 20 al.



itXr]§n<z, eoc, to (rtkyj&a) vara full, af nXéw, mp.-

TTÅv/it) fullhet, mängd a) af menniskor ss. tou

Xmoö Lc. 1: 10, tcov f).(j.dy]-<~ov Lc. 19: 37 al.,

ra>v dpyiepécov x. r. X. Lc. 3: 1 ; äfven absol.

folkmängd, -hop, -massa Mc. 3: 7. 8 scepe, folket

riyc nöXecos Act. 14: 4 i staden; b) af annat ss.

axpaxuiq odpavlou Lc. 2: 13 ett stort antal af

en himmelsk härskara; hop lyjiöcov Lc. 5: 6 al.,

(ppuydvcov Act. 28: 3 af risqvistar, mängd b.pap-

tuov Jac. 5: 20. — Anm. Ordet har ss. collectivt

ofta verbet hos sig i pluralis.

irXrjftuvoj, ovd>, uva-, ovdtjv (nXydéz, — fgde)

a) träns, göra full, fylla, föröka, förstora, utvidga

2 Cor. 9: 10, Hebr. G: 14; pass. förökas, tilltaga,

växa, taga öfverhand Mt. 24: 12 al. — b) inträns.

föröka sig, tillväxa Act. 6: 1.

TtXrjUto vara full, hvaraf bildas formerna enXijöa,

nXyaärjaopac, énXijadrjv, se m[m)jjp.i.

itXrjy.Trjs, ou, i) (TiX^aaco) som slår, slagskämpe 1

Tim. 3: 3, Tit. 1: 7.

TtXr/ppupa, ac,
:
f) (beslägtadt med TtXrjpr], nXfjoprj

fullhet, fyllnad af nXéco, TrcpnX^p.c) flod = TiXjjp-

puplz (ebb heter upTTcortz af åveétivoi uppdricka);

nyttjas i N. T. om uppsvällda floder, öfversväm-

ning Lc. 6: 48.
*

7cXrjv, adv. (af nXéov) mer, fastmer, öfver, derutöfver

0. s. v. a) ss. prcepos. (efter negation) utom, un-

dantagande med genit. Mc. 12: 32 al. — b) ss.

adv. utom det (ht att Act. 20: 23; utomdess,

dessutom, fastmer, dock, likväl Mt. 11: 22. 24

al., Eph. 5: 33 (dock derifrån afsedt, att detta

poozr^mov går ut på Christus och församlingen),

Phil. 4: 14 (ehuru jag är utrustad med sådan

kraft och derföre icke behöfver understöd).

7rXrjprj<z, ec (7r/éoc, nXécos full af ttXeco, nlpnXTjpc)

a) full, uppfylld absol. och med genit. Mt. 14:

20 al.; trop. rikligen försedd 1. begåfvad med

ztvoz ss. TCVBOpfATOtZ u.jioo Lc. 4: 1 al., m'(7r£ö)?

Act. 6: 5. 8 o. s. v., men äfven behäftad med ss.

80X00 Act. 13: 10, r%pou Act. 19: 28 uppfylld

af vrede. — b) full, fullständig (utvecklad till full

storlek) Mc. 4: 28; trop. full (så att ingenting

fattas) 2 Joh. 8.

TtXypocpopéa); -qaa; rjpat, r)dr]v (fgde, fopéco) bära

1. bringa fullt mått, lemna nöjaktig säkerhet, full-

tyga; tillfredsställa, uppfylla Bom. 15: 13 (Tisch.

har TtXypcöaat), fullständigt uträtta d. ä. fullgöra

2 Tim. 4: 5; — pass. uppfyllas, fullbordas 2 Tim.

4: 17; fulltygas, hafva full säkerhet, vara fullt sä-

TtXypåu) 261

ker 1. viss, hafva den fulla öfvertygelsen oxt Rom.

4: 21, vara fullt 1. fast öfvertygad Rom. 14: 5; —
p. p. p. fast öfvertygad Col. 4: 12 (så att alla

scrupler om, hvad Guds vilja fordrar, äro borta);

men äfven som blifvit fullständig, nått sin full-

bordan Lc. 1: 1.

f nXypopopta, «c, ^ (fgde) full öfvertygelse, viss-

het, säkerhet 7) TtX. ttj<: aovéaecot; Col. 2: 2 den

fulla vissheten af den christliga insigten (så att

ngn hvarken fattas insigt i ngt stycke 1. full öfver-

tygelse derom), 1 Thess. 1: 5 trostillförsigt (hvar-

med Paulus och hans medhjelpare uppträdt i Thes-

salonica ss. ordets förkunnare), q tt?v. ZTyc kXitidoq

Hebr. 6: 11, 10: 22 hoppets fullvisshet, fulla till-

försigt.

TtXypoco, dxroj, coxa, ioaa; (oäqaopac, copai, lödrjv

(xXijprji;) l:o) göra full, uppfylla, i egentlig 1.

oegentlig mening Mt. 13: 48, 23: 32 (se pé-

Tpov), Lc. 3: 5 sa>pe, med genit. 1. dat. 1. äfven

accus. ss. ttsttX. xaprcöv (accus. för närmare be-

stämning) Phil. 1: 11 uppfyllda med frukt (jfr

Col. 1: 9), Col. 2: 10 (accus. saknas — neml.

med alla de nådegåfvor, hvilka tillflyta den med

Christo förenade — év Xa> — ur TtXypcopa af

det gudomliga väsende, som bor i Honom), ev

zcvc ss. ttX. év Tzveupaxi Eph. 5: 18 vara upp-

fylld 1. blifva full af den H. Ande, nvå év åo$7j

Phil. 4: 19 uppfylla ngn med herrlighet (den Mes-

sianska), e?c ti ss. nX. — Qeoo Eph. 3: 19

uppfyllas ända till hela Guds fullhet d. ä. upp-

fyllas med gudomliga nådegåfvor ända till den

grad, att hela deras fullhet öfvergår på eder. —
2:o) göra full, förfullständiga, fullkomna tov vo-

pov Mt. 5: 17, göra fullkommen yapdv Joh. 3:

29 al. o. s. v.; fullgöra rcåaav dixaioauvqv Mt.

3: 15 al.; bringa till slut Rom. 15: 19 (absol-

vera, så att jag der icke hade mer att göra ss.

Apostel), till fulländning Col. 1: 25 (derigenom

neml. att Guds ord äfven meddelades hedningar-

ne), äfven 2 Thess. 1: 11 o. s. v.; fullända, sluta

zå prjpara Lc. 7: 1 sitt tal, tov dpöpov Act.

13: 25 loppet 1. sin lefnadsbana, i synnerhet om

tid Mc. 1: 15 al. ; äfven absol. Apoc. 6: 11 sluta

1. fullända (lidandesmåttet). — Särskildt förtjenar

anmärkas det bruk af detta verb i N. T., hvar-

igenom uttryckes, att Guds löften och utsagor i

G. T. gingo i fullbordan i det N., då detta verb

alltså betyder: uppfyllas, vinna 1. gå i fullbordan

Mt. 1: 22 sape; sådana tydningar af ställen i
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G. T., som J. c, få icke hänföras till skriftstäl-

larnes accommodation efter tidsåsigter, utan ut-

trycka den typiska mening, som N. T:s författare

genom den H. Andes upplysning verkligen funno

i det G. T.; sjelfva factum, hvarigenom de funno

denna typiska betydelse uppfylld, ansågo de icke

ss. ngt tillfälligt, utan hörande till Guds rådslut

och afsigt, hvarföre '(va nfojpcolf?} ofta fkmr. För

öfrigt gäller om typik och prophetia i allmänhet,

livad som säges Act. 10: 43 zoozcv (zu> X(j>)

Ttdvzes oi izpo<fa)tm papvupnöatv.

rnXdjpcopa, azos, vo (fgde) egentl. det fyllda, upp-

fyllda, l:o) det som fyller 1. hvarmed ngt är fullt,

fullhet 1 Cor. 10: 26; fulltalighet 1. fulla antalet

1. totalitet Horn. 11: 22 (huru mycket mer skola

icke hedningarne blifva rika på saligheten, när Ju-

darne samt och synnerligen åter blifva Guds folk

— då inträder nemligen Christi andra ankomst

v. 26), äfven v. 25; fullbordan 1. uppfyllelse ss.

zou vöpoo Rom. 13: 10 (o yäp dyaTr&v

TtSTZÅypajXcv, se v. 8), nX. zoo ypovoo Gal. 4: 4

tidens fullbordan (d. ä. den af Gud bestämda tid-

punkt, genom hvilken tidrymden före Christi an-

komst blef full), t:å. zcbv xatpmv Eph. 1: 10 de

särskilda tidsperiodernas fullbordan (nemligen vid

Christi andra ankomst); ro 7r/. zou TzÅrj-

poopéuoo Eph. 1: 23 (församlingen som är) det

som är uppfyldt af Honom, hvilken uppfyller allt

(rerum universitatem) med allt (omnibus

rebus); genom den H. Ande bor nemligen och

herrskar Christus uti de christne och verkar allt

christligt lif (derigenom uppfyller Han hela chri-

stenheten och är församlingens hufvud), men ge-

nom Honom är ock verlden skapad och uppehäl-

les af Honom (derigenom uppfyller Han hela ska-

pelsen och är hufvudet öfver allt); — dessutom

märkes ltXijptop.a Xou Joh. 1: 16 Christi fullhet

(utmärker Hans gudomliga väsende och verksam-

het, i synnerhet nåd och sanning), nX. zou Osoo

Eph. 3: 19 Guds fullhet cl. ä. de nådegåfvor Gud

utdelar. — 2:o) det som fyller, bot (som fyller

hålet) Mt. 9: 16, Mc. 2: 21.

TTÅymou, adv. (egentl. neutr. af episka och poet. adj.

7tÅ7]ö~coz, af né),a<z nära, nekd^co närma 1. närma

sig 7rén):fj[w.i, £Tc)djpyjv) nära med genit. Joh. 4: 5,

r/c éarlv fioo 7ZÅ. Le. 10: 29 hvem är mig nära?

— hvem är min nästa, äfven v. 36; med artikel

o, q, zo Tik. egentl. närboende, granne, deraf a)

som är af samma folkslag, medborgare, landsman,

Ttkoursw

medjude Mt. 5: 43, Act. 7: 27; b) af samma lära,

medchristen Kom. 15: 2, Eph. 4: 25; c) medmen-

niska, nästa Mt. 19: 19 al. (se i synnerhet Fräl-

sarens upplysande svar på frågan: n? éariv pno

%k Lc. 10: 29—379.

nXijOfiovi}, ?jC, Tj (jctfarXijpi) fyllnad, mättande, till-

fredsställande TT?,, r^c aapxos Col. 2: 23 köttets

tillfredsställande — har afseende på depsidia i

samma vers — (af sådan beskaffenhet neml. att

de förgås genom brukningen äro éuzd.X.paza och

oiduoxaXiat) hka äro hafvande = ega ett rop om

vishet genom sjelfvald dyrkan (af englar) och sin-

nesödmjukhet och oskonsamhet emot kroppen, icke

genom ngn ära (= ngt som är ärofullt — har

afseende på hiyo<; aocpu/x) för att fullt tillfreds-

ställa den syndiga menniskonaturen (d. ä. här stolt-

heten se v. 18 — så blir genom köttets späkande

köttet tillfredsstäldt, menniskonaturen tillfredsstäl-

les 1. får full näring derigenom — så finner stolt-

heten sig smickrad och tillfredsställd genom detta

Xoyov oo<fiaz e%etv).
*

TiXijaaco; inX^yrp (Attikerna nyttja i activ. Tzazdcaco,

utom p. 2 TzérrXyya) slå; pass. blifva slagen, träf-

fad Apoc. 8: 12.
*

7iX>oid.piov , oo, zo, diminut. (af följ.) litet skepp, båt

Mc. 3: 9 al.

tzXjhov, oo, zo (~?J(o) egentl. segelbåt, fiskarebåt Mt.

4: 21 al., äfven (och hos profanförfattare vanligen)

frakt- 1. transportskepp Act. 20: 13 al. (dessa ~)..

aizaycoyd voro azpoyyöXa. runda, mycket djupa

och bugtiga för att rymma så mycket mera )(

zpv^pzic; krigsskepp, som voro paxpai aflånga,

näves lon gas).

nXooz smdr. vrXoöc, genit. r/oD, men äfven zX.oöz

Act. 27: 9 (~XJa>) segling, seglats, sjöfart 1. -resa

Act, 21: 7, 27: 9. 10.

TzXjwacoc, a, ov (tzXoözoz) rik, välmående, bemedlad

Mt. 27: 57 al., äfven ss. subst. (sal. dvDpiozoz)

Mt. 19: 23 al.; metaphor. andligen rik sv zwt

Eph. 2: 4, Jac. 2: 5, äfven absol. ss. Apoc. 2: 9,

13: 17, om Christus 2 Cor. 8: 9 (har afseende

på delaktigheten i den gudomliga herrligheten och

saligheten, som Han afsade sig då Han förnedrade

sig till att blifva en menniska jfr Pbil. 2: 6 följ.).

7zXj)oauo<:, adv. (af fgde) rikligen, i rikt mått Col.

3: 16 al

7iX,oozé(o, Tjxrx, r
t
aa (xX^oozos) vara rik, välmående,

bemedlad Lc. 1: 53, 1 Tim. 6: 9, samla rikedom

1. blifva rik ex zwo? Apoc. 18: 3. 19 förmedelst



xåout££co

1. genom ngn, ånå xivos v. 15 förmedelst L ge-

nom ngn, efc Qeov Lc. 12: 21 il. med afseende

på Gud (antingen så, att man använder sin rike-

dom till befrämjande af Guds ändamål = göra

ett Gudi behagligt bruk af sin rikedom; eller kan-

ske bättre: vara rik på det sättet att ens rikedom

öfvergår på Gud, i det man neml. samlar skatter

i himlen, som Gud bevarar för att en gång på yt-

tersta dagen lemna oss igen = ftyjoaopi^etv i)r]-

oaopobs ev oupavcp Mt. 6: 20 — jfr ock eyetv

dtjoaupov ev nupavolz Mt. 19: 21, hvaraf synes

att detta sker genom åtxaioauv/j och eXerjpoauvq,

se ock Lc. 12: 33) )( drjaaupi^ecv kauxw-, meta-

phor. vara rik i andligt afseende, ev xivi 1 Tim.

6: 18, äfven absol. Rom. 10: 12 rik (neml. på

nåd och salighet — om Christus) e;'<r riva till

ngns bästa, 1 Cor. 4: 8 (på Messianska frälsnin-

gen — ironice), 2 Cor. 8: 9 (på den himmelska

herrligheten i Messiasriket, hkn Christus förvärfvat

de trogna); samla sig förråd Apoc. 3: 17 (neml.

på goda verk o. s. v.).

nXouxiCco; taäyv (följ.) göra rik, rikta; i N. T. i

andlig mening 2 Cor. 6: 10; pass. vara 1. blifva

rik ev navxi 1 Cor. 1: 5 i alla stycken (se vidare

samma vers), e?'c xi 2 Cor. 9: 11 för ngt ändamål.

nXouxoz, ou, b och eoc, to (de gamle härledde or-

det af nXéov 1. noXu exos fullt, välsignadt år)

rikedom, förmögenhet, välstånd; a) rikedom 1.

öfverflöd på' yttre och jordiska ting Mt. 13: 22

al.; b) på inre och andliga ting Hebr. 11: 26,

Rom. 11: 12 (på ocoxrjpia), ftuxoz nXouxou v. 33

ett djup af Hans (Guds) nådesrikedom, äfven Phil.

4: 19, nX. xou Xou Eph. 3: 8 ChvisLi rikedom

(på nåd och salighet — den är dv£$iyvco.ffxov,

outforsklig för det menskliga förståndet); med

genit. ydpixoz, oö^fjs x. x. Å. på nåd, herrlighet

o. s. v.

nXuvco, ercXova (samstämmigt med pluo) skölja,

tvätta, rengöra Lc. 5: 2
||
unéxXuvov, Apoc. 7:

14, äfven 22: 14 r«c axöXa<; auxwv
||
al nocouv-

rsc xaq evxoXÅs auxou.

nveupa, axog, xb (nvéco) l:o) blåst, vind Joh. 3: 8,

Hebr. 1: 7 (se ajyeXrxz), flägt xou axöpaxoq 2

Thess. 2: 8 med flägten af sin mun d. ä. med

sin andedrägt; — deraf 2:o) andedrägt, anda, lifs-

anda (lifsprincipen i kroppen, hvilken yttrar sig

genom andedrägten, anima) äcpiévai xb nv. Mt.

27: 50 utblåsa andan, dö, napaxideotiai xb tiv.

elz yeipas Oeou Lc. 23: 46 anbefalla sin anda i
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Guds händer, napadcåbvat xb nv. scil. Qew Joh.

19: 30 öfverlemna åt Gud sin anda, uppgifva an-

dan; fkmr äfven Lc. 8: 55 al., xb nveupa

Ctorj Joh. 6: 63 sensus: liksom menniskans anda

är den lifgifvande principen för hennes kropp, som

utan anda vore helt och hållet utan gagn, så äro

ock mina för eder föredragna läror en andlig och

upplifvande princip. — 3:o) ande, den högre prin-

cipen i menniskosjälen, den högre rent andliga si-

dan af det inre lifvet, äfven kallad vou<z (förnuft,

samvete, fri vilja) )( <puy/], hkt se; Mt. 5: 3 al.,

ev xcji nv. pou Rom. 1: 9 i djupet af min ande,

i mitt innersta, tiv. py eyovxe<; Jud 19 emedan

de icke hafva anden (den högre lifsprincipen är

hos dem sofvande 1. död). — Vanligen finnes i

N. T. blott en dichotomi af menniskan, så att hon

anses bestå af »ande 1. själ och kropp», men 1

Thess. 5: 23 förekommer en trichotomi »ande, själ

och kropp» som således utgöra menniskans hela

väsende (genom nveupa träder hon i gemenskap

med Gud och den osynliga andeverlden och kan

uppfatta andeliga ting; genom <puyr) åter träder

hon i gemenskap med sinneverlden, se (poyrj —
liksom själen är i kroppen, så är ock anden i

själen; se vidare bX/jxXypoc;. — 4:o) andeväsende,

ande (ett okroppsligt väsende, begåfvadt med för-

nuft och fri vilja och tillhörande den högre, öfver-

sinnliga verlden) Lc. 24: 37. 39 al:, se i synner-

het Act. 23: 8. 9, Hebr. 1: 14 (der englarne så

kallas); säges a) om Gud Joh. 4: 24; b) om Chri-

stus nv. fyuoncocouv 1 Cor. 15: 45 ett lifgifvande

andeväsende (neml. efter uppståndelsen och him-

melsfärden, hvarigenom Hans awp.a blef nveupa-

xixbv — )( 4"JZ*i C(vo~a ett lefvande själaväsende,

som den förste Adam blef, hvarigenom antydes

att hans ocbpo. var (poyixöv)'; c) om de aflidnas

andar ss. nv. dixaccuv xexeXeuopévwv Hebr. 12: 23

de fulländade rättfärdigas andar d. ä. G. T:s tros-

hjeltar, som fulländat kampen, vunnit segern och

nu vänta på fulla segerlönen, hvilken de först på

domedagen undfå med hela d*n triumpherande

församlingen, äfven 1 Petr. 3: 19; d) om de onde

andarne, med tillägg af äxädapxov, u.XaXov o. s. v.

Mt. 10: 1 al., äfven xou xbapou 1 Cor 2: 12

verldens ande d. ä. den ande som den profana

verlden har (denne ande är den diaboliska nveupa,

i hkns våld xuapoq står och hkns rike xöapo^ är),

dpycov xou nveupaxoz x. x. X. Eph. 2: 2 herr-

skaren öfver den ande (som nu är verksam i olyd-
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nådens barn — denne onde ande, som ingår i

menniskorna och verkar i deras inre, utgår från

djefoulen ss. sin d.pycov och är motsatt den från

Gud utgående H. Ande); e) prophetisk ande (så

kallades den som uppträdde med gudomliga uppen-

barelser — lärare) 1 Joh. 4: 1 följ.; slutligen mär-

kes f) krtzå nveupara Apoc. 1: 4 al. 7 dim H.

Andes gåfvor 1. som i sjufaldig gestalt bor i sina

församlingar (jfr Es. 11: 2). — 5:o) den H. Ande,

kallas ock Guds, HERrans, J. Christi, Guds Sons

ande Mt. 3: 16 al, oftast tiv. u.yiov Mt. 1: 18

al., äfven utan äywv ss. Mt. 4: 1 al., Gal. 5: 17

sensus: Köttet och Anden (den Helige) strida

med hvarandra, på det att icke edert liberum

arbitrium må bestämma edert görande och lå-

tande (på det J icke mågen göra hvad J viljen

— utan segern nödvändigt afgöras för endera af

dessa principer); ev tiv. Eph. 2: 22, 3: 5 förme-

delst den H. Ande, 3cå tiv. 2 Thess. 2: 2 genom

ingifvelse af den H. Ande 1. prophetia, ev tiv. ye-

véatjai Apoc. 1: 10, 4: 2 befinna sig inom den

H. Andes inverkan, uti ett hänryckt tillstånd (jfr

Act. 22: 17), ö vöjUK Cft^c Rom. 8: 2

lagen för den till lifvet förande anden d. ä. den

H. Andes styrelse, som, verkande i en christens

inre, förmedlar det eviga lifvet; för öfrigt förenas

tiv. med åtskilliga genitivi qualitatis ss. dyd-

Trqc, äÅrjdeiaz, Ca)yj<; o. s. v., utvisande den H.

Andes verkningar, och bör på alla ställen förstås

om den H. Ande. — Anm. IJveupa (den H. Ande)

fkmr i N. T. ss. ett nomen proprium ofta utan

artikel.

Ttveop.azr/./K, i], öv (fgde) andlig ss. acopa 1 Cor.

15: 44. 46 (uppståndelsekroppen skall blifva nv.,

så vida Tiveopa, detta agens för det öfversinnliga,

eviga lifvet — det sanna, oförgängliga Zcot] —
blir dess lifsprincip och det som bestämmer hela

dess beskaffenhet; i den jordiska kroppen åter är

<puyr] det bestämmande, hvarföre den heter </>0%t-

xnv); — hvars väsende är den H. Ande ss. vo-

fins Rom. 7: 14 (ty v6pn<; är vöp. Oeou, alltså

af andlig natur ss. en uppenbarelse af den gudom-

liga Anden); — af den H. Ande upplyst och hel-

gad 1 Cor. 2: 15, ledd Gal. G: 1, förlänt 1. från

den H. Ande härrörande ss. eulnyia Eph. 1: 3

välsignelse, äfven buoia, oixfia, aöveatz. ydpiapa.,

worj, (iixoc; 1 Pctr. 2: 5 (se OöfOf), Tzévpa 1 Cor.

10: 4 (se Ttéxpa); Ttveopaxixtns tzv. auyxptvovrez

1 Cor. 2: 13 (se auyxpivco); vä tzv. det andliga,

andliga håfvor 1. gåfvor Rom. 15: 27 (ty christen-

domeus goda — tro, rättfärdighet, frid o. s. v. —
härflyter från den H. Ande), äfven 1 Cor. 12: 1

(de af den H. Ande meddelade gåfvorna) al.; ro.

tiv. r^c TinvrrfAaz Eph. 6: 12 ondskans ande-

väsenden 1. -makter. — Anm. Hos profanförfattare

betyder ordet: hörande till 1. utsatt för vind, luf-

tig o. s. v.

f TivsupaTtxcos, adv. (af fgde) andligen, på ett and-

ligt sätt 1 Cor. 2: 14 (den bedöramande principen

är Tzveupa, uppfylld af den H. Ande), fkmr äfven

Apoc. 11: 8.

Tzvéo), ér.veöoo. blåsa, flägta (om vind och luft) Mt.

7: 25. 27 al.; vj Tzvéooaa ss. subst. sed. aupa

den blåsande vinden, vinden, eTzdpavzez —
alyiaXw Act. 27: 40 sedan de hissat bramseglet,

styrde de efter vinden mot stranden.

Tzviyto — d.yyco, ango, strypa, qväfva xpazr
t
aa^

adzbv enviyev Mt. 18: 28 han fattade honom i

strupen (enligt fordringsegares sed hos Judarne);

pass. qväfvas (af vatten), drunkna Mc. 5: 13.

tzvcxt/k, "-y, 6v, adj-. vble (af fgde) strypt, qväfd,

»förqvafd» Act. 15: 20. 29, 21: 25 (har afseende

på Lev. 17: 13. 14 al).

tzvotj, "-yc, '/) (nvé(o) a) blåst, flägt, vind Act. 2: 2;

b) andedrägt, anda Act. 17: 25.

KodrjprjS, £C (tw6$, äpco foga, passa, sluta intill)

som räcker till fötterna, fotsid scil. eot)^ kläd-

ning, talaris, talar Apoc. 1: 13. *

Tiödev, adv. interrogat. unde? hvadan? h varifrån?

(om ställe 1. ursprung) Mt. 13: 27 pluries.

Tzoia, «c, rj dorice st. iiaiij 1. tzöo. gräs, ört skulle

enligt några menas Jac. 4: 14 (naturligtvis med

borttagande af frågetecknet), men är tydligen fe-

min. af TToHos hurudan? huru beskaffad?

Tzoiéio, Tjaco, rjxa. TjGo.; r^im^ Vjadfitjv (troligen af

samma ursprung som tzouho förse med en viss

egenskap 1. beskaffenhet, göra så och så, af Tzoiäz

så och så beskaffad, sådan) l:o) träns, göra (ur-

sprungligen om ngt yttre, ss. handtverkare och

konstnärer) a) skapa (om Gud) Mc. 10: 6 al.,

vbv oåpavbv xat zr
t
v yr

t
v Act. 4: 14, rov xöapov

Act. 17: 24, zobs aiwvaz Hebr. 1: 2 verldarue;

bilda, dana, forma (om krukmakare) Rom. 9: 21;

förfärdiga ss. ox^vdz Mt. 17: 4 (uppfora tält).

l/idzta, ytzcova? Aet. 9: 39 o. s. v.; frambringa,

bära (om träd) xapzzäv Mt. 3: 10 al., xÅddou?

Mc. 4: 32 (skjuta grenar), é/.aiaz oliver, aoxa

fikon Jac. 3: 12, gifva ilrån sig (om en källa) odwp
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ibid., äfven om andliga produkter ss. Act. 1: 1

Xåyov författa en berättelse. — b) uträtta, ut-

föra epya 1. spyov Joli. 10: 37. 38 al; utöfva,

iakttaga, hålla zbv vöpov, råg évzoXds, rrjv åXij-

bscav, dcxacoauvrjv o. s. v., föröfva 1. bedrifva

dpdpzfjpa, åpapzcav, dvopcav o. s. v.; göra zcvc

zc Mt. 20: 32 al. ngt för 1. emot ngn, zb havov

zm Mc. 15: 15 (se Ixavot;), äfven (ss. i profan-

grek.) zcvd zi Mt. 27: 22 al., 1. su zcva Mc.

14: 7 godt emot ngn, zc sv zm Mt. 17: 12 al.

ngt med ngn, äfven p.szd zcvoc (hebraism) Lc.

1: 72; förrätta, verkställa, tillvägabringa ss. xa-

tiapcopov Hebr. 1: 3, föranstalta 1. anställa yd-

pous Mt. 22: 2 brölloppsmåltid, dptazov, dscnvov

Lc. 14: 12 en måltid, nda^a Mt. 26: 18 hålla

1. fira påska, Hebr. 11: 28 inrätta 1. instifta påsk-

högtiden, stifta dia$7]xr]v, slprjvqv o. s. v., till-

ställa 1. anstifta dc^oazaacaq, axdvoaXa, sncaö-

ozaoiv o. s. v. — c) bearbeta, arbeta på zcvd

"va Apoc. 3: 9 d. ä. förmå ngn att, äfven med

blott "va Joh. 11: 37, Col. 4: 16 al. laga så att,

med accus. och infin. göra att ngt sker, komma

ngn att ss. Mt. 5: 32 al., zcvå e$a> Act. 5: 34

laga att ngn kommer ut, skaffa ut ngn, låta ngn

taga afträde; förskaffa sig, vinna Mt. 25: 16 al.,

zc Ttocrjaouocv 1 Cor. 15: 29 hvad skola de ut-

rätta 1. vinna? hvad åsyfta de?, skaffa, inbringa

Lc. 19: 18. — d) tillsätta, förordna, bestämma

Mc. 3: 14, Hebr. 3: 2, göra ngn till ngt zivd

ziva Mt. 4: 19 al, zi zi Mt. 21: 13 al. ngt till

ngt, förklara zb dévdpov xaÅov x. z. X. Mt. 12:

33 förklaren trädet för godt o. s. v. (dömen om

det att det är godt o. s. v. — har sannolikt af-

seende på v. 24 — meningen skulle då vara : för-

faren icke så orimligt, som J gj orden i edert om-

döme om mig, då J förklaraden mig för ett djef-

vulens redskap = förklaraden trädet för ondt, och

likväl säden att jag utdref djeflar = tilladen mig

god frukt). —- Här bör äfven märkas bruket att

med detta verb i act. 1. med. förena ett subst. 1.

adject. för att uttrycka ett sjelfständigt verb ss.

Ttocslv povfjv st. psvscv, Ttoiéiodai dva.
t
9oX'/jv st.

dvaftdXXsadac, tt. Xsuxov st. Xsuxacvscv, ti. exttezov

st. sxzcftsvac o. s. v. (se i allmänhet vid subst. 1.

adject.). — 2:o) inträns, yöra, vara verksam, handla

ss. Apoc. 13: 5, med. eå, xaÅ&c, ouzax; o. s. v.

Mt. 5: 44 al., xolwq snoirjaac; rrapaysvopsvoz

Act. 10: 33 du gjorde väl deruti att du kom

(egentl. som 1. emedan du kom), äfven xazd 1.

Molander, Grek. Lex. t. K. T,
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Ttpos zc ss. Mt. 23: 3 al. efter 1. i överensstäm-

melse med ngt; vistas (om tid; ty hit hör onek-

ligen betydelsen) tillbringa ss. -/pövov Act. 15: 33,

18: 23 en tid, évcauzov Jac. 4: 13 ett år, p.7jva<:

zpecs Act. 20: 3, vu%i)7]pepov 2 Cor. 11: 25 ett

dygn, pcav wpav Mt. 20: 12 en enda timme (vid

arbetet i vingården).

Tincrjpa, azos, zo (fgde) det gjorda, verk Rom. 1: 20

(allt hvad Gud ss skapare frambragt), Eph. 2: 10

(betecknar den ethiska skapelsen — den nya and-

liga lifsförfattningen — som den christne ss. så-

dan erfarit — naXcyysvsaia Tit. 3: 5).

7I0C7J<tciz, scoz, -q (se fgde) görande, handlande ev zrj

k. aözoo Jac. 1: 25 under dess (lagens) fullgö-

rande (under det han fullgör lagen, skall han känna

sig salig; han har sin lust uti Guds lag Rom.

7: 22).
*

Ttoc7]Z7]Z, ou, b (se fgde) görare, som gör, förfärdi-

gar, frambringar, skapar ngt, tc. scil. zrjs wdrjs

sångare, skald, poet Act. 17: 28 (orden zou xdi

yåp ysvos scrpsv, utgörande första hälften af

en hexameter, äro utaf Aratus från Cilicien i 3

århundradet f. Chr. och Cleanthes från Lycien,

Zenos lärjunge, hos hkn versens början lyder: ex

aou yäp ysvoz sapsv); görare, hållare, efterlefvare

zou vbpou Rom. 2: 13, Jac. 4: 11, zou X-oyov

Jac. 1: 22. 23, spyou Jac. 1: 25 verklighets d. ä.

verklig görare (som i sjelfva verket fullgör lagen).

7tocxc?,oc, 7], ov (troligen samstämmigt med näxo<;

ull, således) egentl. krusig, krånglig, invecklad,

konstig; deraf brokig, mångfärgad, mångfaldig,

»margfallelig», olikartad, många- 1. hvarjehanda

Mt. 4: 24 al.

nocpacvw, ava>, ava (följ.) vara herde, drifva en

hjord på bete, beta l:o) i egentlig mening absol.

Lc. 17: 7, nocpvrjv 1 Cor. 9: 7 föda en hjord;

in malam parteni föda, göda sauzou<r Jud. 12

(om de falske lärarne, som vanhelgade dyaTrac

derigenom, att de blott för att tillfredsställa sin

egen köttsliga lusta deltogo i dem). — 2:o) i

oegentlig mening: a) om själavård: föda, sköta,

vårda Joh. 21: 16, Act. 20: 28, zb sv upcv tioc-

pvcnv 1 Petr. 5: 2 vården den i eder vård sig

befinnande = den eder anförtrodda hjorden, äf-

ven Apoc. 7: 17 (om Lammet, som betar sin

dyrt återlösta hjord). — b) om regeringsvård:

(Homer. nocpévss Xacöv) regera, beherrska Mt.

2: 6 al, sv pdftdtp ocd-rjpa Apoc. 2: 27 al.

med jernspira (jfr Ps. 2: 9, der LXX öfversatte

34
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af rad. VV"^ krossa, orätt med itoipavzis

liksom hade rad. varit HJ?'! beta).

uocpfyv, éu(K, 6, (jtoa, 7:01a, hvaraf itaio fårhjord)

fårherde, herde l:o) i egentlig mening Mt. 9: 36

al. ; 2:o) i oegentlig mening: a) om Christus Mt.

26: 31 al.; b) om församlingens herdar Eph. 4:

11, der it. och diddaxaXoi sättas tillsammans och

kunde äfven förenas i samma person, men skiljas

så till vida, att it. (= iitiaxoitoi) kallades de, för

så viclt de hade ttppsigt öfver församlingarnes lära,

lefverne och författning, åtådaxaXoi åter, så vida

de betraktades i sin lärareverksamhet.

itoifivrj, 7]$, fy
{syncope st. itotfiévr), af fgde) får-

hjord, hjord Mt. 26: 31 al; figurligt en samling

af trogna, de trognas samfund Joh. 10: 16.

itotp.vcov. 00, ro (syncope st. itotpAvtov — unde ac-

centus — af itoiufyv) = fgde; i N. T. blott sensn

translato Lc. 12: 32 al.

ito7oc, a, ov interrogat. qualis? hurudan? huru be-

skaffad? hvad för en? hvilken? nyttjas både uti

direct och indireot fråga Mt. 19: 18 pluries,

Ttoiac; scil. 6800 1. dsödoo Lc. 5: 19 hvilken

väg 1. hkt håll?

itoXspéco, fyaco, rjaa (följ.) kriga, föra krig Apoc.

2: 16 al, absol. Apoc. 12: 7, p.szd zivoz Apoc.

2: 16 al., äfven xatd
||
pezd zivo<: Apoc. 12: 7

(parte priori) fiendtligt anfalla, träta Jac. 4: 2.

itöXspoz, ou. o (itéXopat vara i rörelse, hvimla)

egentl. slagthvimmel, hvimmel af krigare, strid,

krig, övlig Mt. 24: 6 al. ; äfven ordkrig, träta

Jac. 4: 1.

itoXis, ecoc,
fy

(its)<opai vara i rörelse, versor) stad,

antingen för rörelsen af och an, ioWhvimlet, eller

ss. vistelseort, l:o) stad A) in genere Mt. 2: 23

swpissime; B) in specie: a)
fy

låta it. Mt. 9: 1 =
Kaitspvaoöfi, hkt se; b) Jerusalem xaz' é^oyfyv

a) det jordiska Mt. 21: 17 al.,
fy

åyca it. (i an-

seende till Jehovas boning, templet) Mt. 4: 5 al.,

äfven
fy

fyyaitf]piv7] (neml. af Gud) Apoc. 20: 9;

/?) det himmelska metaphor.
fy

zobs itspsXiooz

eyooaa Hebr. 11: 10 den stad som har grund-

fästen )( de flyttbara tälten),
fy

it. zob Qeoo Hebr.

11: 16, 12: 22 al,
fy

fiéXXoooa Hebr. 13: 14;

c) födelsestad Lc. 2: 4. 11, Joh. 1: 45. — 2:o)

invånarne i en stad metonym. Mt. 8: 34 al.

f itohzdpyr^, ou, ö — itoXcapyog (fgde, äpycov)

befälhafvare i en stad, stadsconiiuendant, stadens

styresman, öfverhetsperson Act. 17: 6. 8.

izoAus

TtoXdzeia, ax,
fy

(se följ.) a) en stadsmedborgares

stånd och rättigheter, borger- 1. burskap, med-

borgarerätt Act. 22: 28; b) statsförfattning zou

'lapafyX Eph. 2: 12 Israels statsförfattning d. ä.

theocratien.

itoÅizsop.a, azo<;, zo (följ.) egentl. det förvaltade (äf-

ven statsförvaltning), statsväsen, stat, Phil. 3: 20

den stat, som vi tillhöra, befinner sig i himlen

(dermed menas det ännu icke förverkligade Mes-

siasriket, som först med parusien skall nederkom-

ma af himlen — det himmelska Jerusalems stat,

hvars medborgare de sanna christna redan före

parusien äro, neml. uti idéen och hoppet). *

itoXdzeuco; sopat (följ.) vara medborgare, förvalta

staten; i N. T. i med. idem, förvalta ett stats-

embete, i allmänhet sköta sitt kall zw 9sa> Act.

23: 1 Gudi till tjenst och ära, lefva och handla

ss. medborgare i en stat, föra ett samfundslif,

uppföra sig Phil. 1: 27 (Paulus har troligen valt

detta ord för att dermed beteckna det Evangelium

motsvarande samfundslivet — se följ. vers).

itoXizvjz. 00, 6 (itö)ds) egentl. stadsbo a) borgare i

en stad 1. stat Lc. 15: 15, Act. 21: 39; b) med-

borgare, landsman Lc. 19: 14, Hebr. 8: 11

itXvjatov.

itoXXd.xiz, adv. (itoX.ös) många gånger, ofta, mer än

en gång Mt. 17: 15 al.

itoXXa.itXaatojv, ov. numerale proportionale (itoXsJZ,

itXdaaco) egentl. mångformad, många gånger mer

Lc. 18: 30; i profangrek. äfven många gånger

flera 1. större.
*

f itoXjJsöaitXayyvo^, ov (jtoXoz, so, ortAdyyvov)

mycket godhjertad Jac. 5: 11
)|

noXöaitXayyvoz.

hkt se.
*

itoXoXoyia, ac;,
fy

(itoXoXoyoc mångtalig, mångordig

af itoX^z, Ååyos) mångordighet, språksamhet, plad-

der Mt. 6: 7.
*

itoXopspfoc;, adv. (af itoXopspfyz bestående af mänga

delar, mångfaldig af noXuc, pspoz) mångfaldigt

d. ä. mångfaldiga gånger Hebr. 1: 1 (har afse-

ende på de olika gånger Guds uppenbarelse sked-

de i G. T.; den var icke på en gång genom Mo-

ses fullständigt gifven).
*

itokmoixOjK, ov (följ., notxcÅos) multivarius, i

hög grad mångfaldig Eph. 3: 10.
*

itoXöz, KoXXr), itoXo, compar. itXsuov, superi. itXse-

öTflc. mycken, mången, i mängd (i synnerhet efter

subst.), Mt. 3: 7 swpissime
;

stor, stark, väldig,

häftig Mt. 2: 18 swpe, djup otyfy Act. 21: 40
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tystnad, äfven mångfaldig; om tid: lång Mt. 25:

19 al., wpaz itoÅÅTjz ysuofisvrj? Mc. 6: 35 då

det blifvit lång dagstid d. ä. långt fram på da-

gen, äfven &pa itoXMj i samma vers, éitc itoÅu

Act. 28: 6 länge, en lång stund, [xer ou itoÅu

Act. 27: 14 icke långt derefter; neutrum singul.

et plurale adverbiascit mycket, högligen, häftigt,

ofta, mångfaldigt Mt. 9: 14 al., itolu framför

compar. mycket, vida 2 Cor. 8: 22, brukligare

itoXXw ss. Mt. 6: 30 sospins; zå itoÅÅd Rom.

15: 22 i de flesta fall, vanligtvis (starkare än

itoÅÅd), deremot ol itoÅÅoc (i profangrek. de fleste,

flertalet = ol itMoveq i N. T.; men) i N. T.

Mt. 24: 12 al. de som äro många, mängden, de

många (i motsats mot en, alltså) stundom = alla

ss. Rom. 5: 15. 19, 12: 5 al., äfven utan artikel

ss. uti instiftelseorden Mt. 26: 28, Mc. 14: 24,

äfven Hebr. 9: 28 och andra ställen,

f TtoXuaitÅay^vo^, ov (fgde, onXdyyvov) barmhertig-

hets- 1. kärleks/wH Jac. 5: 11
[|
itoÅusuo-it?My^vo^,

hkt se.
*

itoXuzeXrjq, ec (izo\u<z, zéÅot;) act. som kostar mycket

på sig, har många utgifter, förer ett kostsamt lef-

nadssätt; pass. (brukligt i N. T.) som kostar myc-

ket, kostbar, dyrbar Mc. 14: 3, 1 Tim. 2: 19,

tropice 1 Petr. 3: 4.

itoluzipoz, ov {itoXos, Ti/rf) af mycket värde, värde-

rik, dyrbar Mt. 13: 46, Joh. 12: 3; compar. itolu-

zipozepoz 1 Petr. 1: 7 ||
itoÅu zipuozzpos.

itoluzpöittoc;, adv. (af itoÅuzpoito<; ofta vänd hit och

dit, drifven hit och dit, drifven åt många håll,

mångbevandrad, men äfven transl. mångförslagen,

epithet till 'Oduaasuc i Odyss., mångartad af tzo-

Åuz, zpoitos) mångartadt, på många sätt Hebr.

1: 1 (har afseende på de många sätten för Guds

uppenbarelse ss. syner, drömmar, muntliga med-

delanden o. s. v.).
*

itåpa, azoz, zo, attice ita>p.a (itivco, itkitopo.i) egentl.

det druckna, dryck, drick 1 Cor. 10: 4, Hebr. 9: 10.

itovrjpia, «c, 'fj (följ.) dålighet, elakhet, ondska Mt.

22: 18 al.; plur. elakheter, elaka seder 1. gernin-

gar Mc. 7: 22, Act. 3: 26.

novrjpås, d., ov, compar. (följ.) full af arbete 1. möda,

mödosam, besvärlig; deraf i N. T. dålig, elak, ond

a) i physisk mening: ss. bcpdalpbs it. Mt. 6: 23,

Lc. 11: 34 sjukt 1. skadadt öga (se dock nedan-

för), v.apito\ it. Mt. 7: 17. 18 dåliga 1. odugliga

frukter, eXxoc it. Apoc. 16: 2 ondt 1. elakartadt

sår. — b) i moralisk mening: om personer 1. sa-
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ker Mt. 5: 11 soepe; b it. (xaz é£o%Y]v) den onde

== djefvulen ss. Mt. 5: 37 (härstammar 1. har sitt

ursprung från djefvulen), Mt. 6: 13 al., men äfven

i allmänhet den onde, elake ss. Mt. 5: 39, den

brottslige 1 Cor. 5: 13; itvsupaza it. Mt. 12:

45 al. onda andar; ij rjpApa rj it. Eph. 6: 13

den onda dagen (d. ä. den dagen, på hkn satans

makt gör sitt sista och största utbrott — hkn dag

Paulus väntade straxt före parusien), likaså är fypé-

p,ac it. elaiv Eph. 5: 16 dagarna äro onda (d. ä.

den närvarande tiden är moraliskt förderfvad);

d<p^aXp(K aou it. eaztv Mt. 20: 15 ditt öga är

argt, du ser ond ut, ser snedt, är afundsjuk, der-

af b<pda.Xpb<; it. Mc. 7: 22 afundsjuka (se ock

d<pdaXp<k).

itovoz, ou, o (itévopai, se itévrjs) arbete, i synnerhet

tungt och mödosamt; möda, besvär, smärta, vånda

Col. 4: 13 al.

Uovzcxoz, 7], ov (Jlövzoz) Pontisk, från Pontus Act.

18: 2.
*

Tlovzioz, ou, b (lat.) Pontius Mt. 27: 2 al., namn

på den familj från hkn Ilddzos (se detta ord)

härstammade.

Ilbvzoz, ou, b (anledningen till namnet var formlen

év Uövzw »vid Pontus» scil. Euxinus, hvarmed

Grekerne betecknade platsen för deras nybyggen)

Pontus, landskap i Mindre Asien längsefter Pon-

tus Euxinus, hkt sträckte sig från floden Tlalys

ända till Colchis och Armenien, och från Cappa-

docien skildes genom höga berg. Under Mithri-

daternes tid sjelfständigt, men efter den siste Mi-

thridates' besegrande af Romarne under Pompejus

(66 f. Chr.) fördeladt i flera små dynastier och

ändtligen Romersk provins under Nero; hade i

Romarnes statsgeographi en 3-faldig benämning:

Pontus Galaticus, Polemoniacus och Cappadocins

;

fkmr Act. 2: 9, 1 Petr. 1: 1.

IloitÅtoz, ou, b (lat.) Publius, den förnämste perso-

nen på ön Melite 1. Malta, guvernör, legatus till

preetorn på Sicilien Act. 28: 7. 8.

itopsca, ac,
:
q (följ.) färd, resa, väg, itoiélo&at it.

Lc. 13: 22 företaga en resa, resa, färdas; äfven

metaphor. vandring, vandel, företag Jac. 1: 11.

itöpeuco
;

eöaopac, suadpyjv, eupai, euitTjv (itnpoc;

öfvergång öfver en flod,, öfvergångsställe, vad, i

allmänhet väg, gång af itsipco genomtränga) sätta

1. skaffa ngn öfver en flod, sedan i allmänhet föra,

skaffa ngn åstad; vanligen och i N. T. med. och

pass. föra sig åstad, se promener (Eranska), be-
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gifva sig på väg, gå åstad 1. sin väg 1. bort Mt.

8: 9 scepe, fara 1. draga fram, färdas, resa, van-

dra, gå Mt. 2: 20 scepe, ån} to ånok(oM$ Lc.

15: 4 gå efter det borttappade d. ä. för att upp-

söka det, gå (på en bjudning) 1 Cor. 10: 27,

ämna sig ss Lc. 24: 28 (parte priori); — tropice

gå bort Lc. 22: 22 d. ä. dö, vandra oräaco zivös

Lc. 21: 8 (se brAato), dniaco aupxb<; 2 Petr. 2: 10

vandra efter köttet d. ä. följa den köttsliga lustan,

xutu tus éntttu/uas Jud. 16 efter sina lustar (så

att de utgöra normen för deras vandel), v. 18

med tillägg af töjv o.azfieuov gudlösheternas d. v. s.

gudlösa 1. ogudaktiga, iy ra?c htxoXcäq Lc. 1: 6

i buden (så att man håller sig inom dem), év

åoeAfElats 1 Petr. 4: 3 fara fram 1. vandra i

liderligheter, äfven med dat. ensamt (ss. norm)

t. ex. raTc båotz wjtcov Act. 14: 16 vandra deras

1. sina egna vägar (Gud ledde icke hedningarne

genom särskilda uppenbarelser, utan öfverlemnade

dem åt sig sjelfva), äfven bdw Tivoq Jud. 11 ngns

väg, T<b <poftu) tou Kopiou Act. 9: 31 enligt

HEllrans fruktan.

7iop3é(o, fjou (biform till népfta) per do, aor. 2 per

metathesin enpaDov, hvarigenom det hänger till-

sammans med nprftco, 7Tcp7Tp7]pi) egentl. härja

genom eld, sköfla, föröda, förstöra Act. 9: 21,

Gal. 1: 13.

Tcopurpoc, ou, b (rropiCco bringa i gång — rröpoz,

se nopeöu) — tillvägabringa, framskaffa, anskaffa)

anskaffande, förvärfvande, näringsfång, -källa, -gren

1 Tim. 6: 5. 6.

Tlöpxioq, nu, b (lat.) Poreius, namn på den familj,

från hkn procuratorn @9joTos (se detta ord) här-

stammade; Act. 24: 27. *

nopvetu, «c, y] (följ.) horeri a) i allmänhet, otukt,

skörlefnad Mt. 15: 19 al.; b) äktenskapsbrott Mt.

5: 32, 19: 9, 7jp.sk éx n, &e6v Joh.

8: 41 vi äro icke födde förmedelst äktenskapsbrott,

en enda fader hafve vi neml. Gud (dä vi enligt

ditt påstående icke hafva Abraham till fader, så

måste en annan vara det genom äktenskapsbrott

af Sara med ngn annan, så att denne vore vår

verklige, och Abraham blott vår putative fader;

så är det ej, vi hafve ej 2 fäder, utan blott en

och det är Gud — som var Israelitiska folkets

theocratiske fader), om blodskam 1 Cor. 5: 1;

c) per hebraismum afguderi Apoc. 2: 21 al (se

pLOi^uÅk).

Tropvsvo), t<jou (följ.) göra hor, bedrifva otukt 1 Cor.

8: 16, 10: 8; bedrifva afgudadyrkan Apoc. 2: 14.

20 al {per hebraismum; se poc/u/ls).

nåpvq, jjc, f] (TiSpvdco, Ttépvrjpi sälja, afyttra) fal

tärna, hora, frilla, sköka Mt. 21: 31. 32 al.; trop.

(per hebraismum) om afgudadyrkerska, 7] ~. vj /te-

yd2r] Apoc. 17: 1, 19: 2 den stora skökan (som

är belägen på många vatten — i egentlig mening

Babylon, i symbolisk Rom, hkt äfven antydes ge-

nom de 7 bergen Apoc. 17: 9, på hka Kom låg),

se äfven Apoc. 17: 5. 15. 16.

Tiöpvoz, no, b (se fgde) bolare, horkarl 1 Gor. 5:

9—11 al. ; äfven i andlig mening ss. Hebr. 12:

16 (om dem som äro affallne från den andliga

gemenskapen med Gud — liksom i G. T. afguda-

dyrkare så kallades).

Tznfipu), adv. = Tiopau) och per metathesin TZpbooj

(af Tzpb 1. Ji/>oc) = porro, framåt, vidare, längre,

långt bort, fjerran Mt. 15: 8 al.; compar. Tzofipco-

TÉpa) 1. -cÖTspov Lc. 24: 28 längre fram, vidare.

nöfipco&ev, adv. (af fgde) fjerran 1. långt ifrån, på

långt afstånd Lc. 17: 12, Hebr. 11: 13.

nop<pupa, ac, T] purpura l:o) purpursnächa, som

fångades genom lockbete i hafvet (ti. Duluaoiu)

i synnerhet vid Phoeniciens, Peloponnesi och N.

Africas kuster, och genom droppar från en vid

halsen sittande blåsa 1. ådra lemnade den dyrbara

praktfärgen. Då endast några få droppar purpur-

saft fingos af hvarje snäcka, så var färgen mycket

dyrbar, så att endast konungar och afgudabilder

buro kläder af denna färg; äfvensom prestdrägten

och förlåten i templet dermed smyckades. Phceni-

cierna egde mycken konstfärdighet att dermed fär-

ga ylletyg, äfvensom bomull och linne, och drefvo

med sina purpurfabrikater en vidsträckt handel —
äfvensom Lydierna (se Audca); — 2:o) purpurfärg ;

— 3:o) purpurfårgaä 1. punpuvklädning Mc. 15: 17.

20 (der likväl torde menas skarlakansklädning 1.

-mantel, då parallelstället Mt. 27: 28 har ykaubz

xoxxivrf), Lc. 16: 19; purpurtyg Apoc. 18: 12.

Tzopföpzos, a, ou, contr. rtöc, ä, ouv (fgde) purpur-

färgad scil. -epifioÅucov Apoc. 17: 4, 18: 16 pur-

purmantel; skarlakansröd lp.dxt.OV Joh. 19: 2. 5

(jfr Mt. 27: 28).

f TropfupözajÅcz, £0«c, -y
(jroppupu, zcoXéco) purpur-

handlerska, se Audtu; fkmr Act. 16: 14.
*

-oadxis, adverb, i/ilcrrog. (~öoos) huru många gåu-

ger? huru ofta Mt. 18; 21. 23. 27, Lc. 13: 34.



nofftc,
fy

(ntvco) drickande (ss. handling) Rom.

14: 17, Col. 2: 16, dryck Joh. 6: 55.

Tibooz, jy, ov, interrogat., quantus? a) huru stor?

Mt. 6: 23 aZ.; b) huru mycken? Mt. 15: 34 al.,

Ttåaw quanto? huru mycket? Mt. 12: 12, noaw

päÅÅov huru mycket mer? Mt. 7: 11 al.; c) huru

lång (om tid) Mc. 9: 21.

TTorapoz, ou, o (sannolikt beslägtadt med nåietfios

drickbar af mvco) flod, ström (för dess drickbara

vatten )( hafvets) Mc. 1: 5 al., äfven om regn-

flöde 1. öfversvämning (som inträffar under regn-

tiden i Palaestina) Mt. 7: 25. 27, Lc. 6: 48. 49;

nyttjas äfven tropice Joh. 7: 38, se fiéco,

f norapofopyjroi;, ov (fgde, <pépoj 1. <popéco) af

floden buren, bortförd 1. -ryckt, Ttotelv jr. reva

Apoc. 12: 15 fördränka ngn. *

7iozo.Tt(K,
fy,

ov (vanligen noåaz(K af twu drro hvar-

ifrån? andra af nou = tzouvj ddnou från hvad

land?) hvarifrån? hvad för en? huru beskaffad?

hurudan? Mt. 8: 27 al., brukas mest uti indirect

fråga ss. Mc. 13: 1 al., äfven 2 Petr. 3: 11 (så

betänker) hurudana J bören vara, i det J uti he-

lig vandel o. s. v.

nöre, frågande partikel, när? Mt. 24: 3 al., ew?

nove tills när? huru länge? Mt. 17: 17 al.; bru-

kas äfven indirect st. Snöre, ss. Lc. 12: 36.

Ttoré, indefinit enclitisk partikel (correlat. till fgde)

en 1. någon gång (om förfluten 1. tillkommande

tid) Joh. 9:. 13 dl, fydrj noré Rom. 1: 10, Phil.

4: 10 ändtligen en gång; efter negation: någon-

sin ss. Eph. 5: 29 al. ; i frågor: dock, väl, till-

äfventyrs 1 Cor. 9: 7 al.

nörepov, adv. (egentl. neutr. till norepos ut er?)

utrum? antingen, vid dubbelfråga med
fy,

antin-

gen — eller? Joh. 7: 17. *

norfypiov, ou, ro (antingen neutrum till det ovanliga

adject. TtorfypuK hörande 1. tjenlig till drickande

scil. axsuoz, eller ock kan här, ss. ofta, ändeisen

-rfypiov utmärka medlet, alltså drickesmedel) dric-

keskärl, bägare, kalk a) i egentlig mening Mt. 10:

42 al., t:, (puypou 1. c. en bägare (med) kallt 1.

friskt scil. udazo<; vatten, tt. rfy<: tuAoyiaq (genit.

qualitatis) 1 Cor. 10: 16 den kalk öfver hvilken

välsignelsen uttalas (derigenom neml., att vinet

deruti genom en bön uttryckligen inviges till he-

ligt bruk vid nattvarden — så kallades vid påsk-

högtiden företrädesvis den 3:dje vinbägaren, se

Ttdayd). — b) metonymice (continens pro contento)

klvb.lv jr. Kvpioo, datfxovicov 1 Cor. 10: 21 dricka
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den åt HERren, djeflarne helgade kalk, äfven 1

Cor. 11: 27. — c) metaphorice, för att utmärka

både glädje och sorg 1. lidande (som HERren till-

skickar), i N. T. det sednare ss. Mt. 20: 22 al.

dricka den kalk = utstå det lidande o. s. v.,

jr. §upou 1. bpyfys Apoc. 14: 10 al. (om gudom-

liga straff).

TtorcCco, exa, iaa.; iaftrjv (jroroc) låta dricka, gifva

1. meddela ngn att dricka riva rc 1. blott riva

Mt. 10: 42 al.; trop. ydÅa upäc érr., ob fipcopa

1 Cor. 3: 2 {zeugma; ty hnörioa passar blott till

yd.Xa, men hänföres äfven till ftpeopa, emedan i

noriQetv ligger begreppet af meddelande — se för

öfrigt begge substantiverne); begjuta, vattna trop.

1 Cor. 3: 6—8 (tron hos den Corinthiska försam-

lingen framställes under bilden af en plantering,

planta 1. växt, hkn Paulus planterat och Apollos

vidare omhuldat); pass. begjutas ri med ngt xa\

jravrec ev nveop.a énor. 1 Cor. 12: 13 och alla

hafva vi blifvit begjutna med 1. indruckit en anda

(har afseende på den H. Andes utgjutande Act.

2: 17 al., neml. vid dopet, ty detta menas — se

förra delen af 1 Cor. 12: 13, likt i den sednare

delen än en gång uttryckligen bekräftas; — andra

läsa ££C ev tiv. enor. »i afseende på 1. för att ut-

göra en anda», då det skulle hafva afseende på

den II. Nattvarden; men den åsigten, att man i

den H. Nattvarden dricker den H. Ande, är icke

biblisk).

HorioXoi, cov, ol (lat.) Puteoli, sjöstad i nedre Ita-

lien vid Tyrrhenska hafvet icke långt från Nea-

polis; Paulus kom dit från Rhegium och steg der

i land. Staden hette på Grekiska Aixaiapyja och

hörde till Campanien. Redan tidigt hade Romarne

satt sig i besittning af denna stad och åtskilliga

colonier blifvit ditsända. Hamnen var en af de

lifligaste i Italien, en stapelplats af första ordnin-

gen. I synnerhet plägade skepp från Alexandria

landa der och aflasta sina varor. Äfven de som

kommo från Syrien till Rom läto der landsätta

sig, ty emellan Puteoli och Rom fanns icke vi-

dare ngn fullkomligt säker hamn. Nu heter sta-

den Puzzuolo; fkmr Act. 28: 13. *

Tvoroc, ou, o (mvu), stam tcooj) drickande, i synner-

het det gemensamma vid ett gästabud, dryckeslag

1 Petr. 4: 3.
*

nou, interrogat. (egentl. genit. af obrukligt pronomen

7roc, correlat. till Jc) ubi? hvarest? hvar? (uti

direct och indirect fråga) Mt. 2: 2. 4 al.; står
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vid rörelsevcrber ofta för rroc hvarthän? livart?

Joh. 3: 8 al. (detta innebär egentligen en anti-

cipation af föreställningen om den på rörelsen

följande hvilan).

7FOU, indefin. (correlat. till fgde) någorstädes Hebr.

2: 6, 4: 4; ungefär Rom. 4: 19.

Iloödrjs, evroz, b (lat.) Pudens, en christen; fkmr

2 Tim. 4: 21. *

— rättare än ttowc — rtoorx;, b pes, fot,

menuiskors och djurs Mt. 4: 6 al., äfven dvftpio-

rropopipojz om Guds ss. Mt. 5: 35, ttctttscv 1.

7rpo<:niZTeiv e?? 1. ~p<K tous ti. tivos o. s. v.

(Mt. 18: 20) Mc. 5: 22 al. falla till 1. för ngns

fötter (för att bönfalla 1. betyga sin tacksamhet

1. underdånighet och vördnad); Tidévai re nåpä

robs tv. zcuck Act. 4: 35. 37, 5: 2 sätta ngt

bredvid ngns fötter d. ä. öfverlemna ngt till ngus

disposition (anledningen till uttrycket hämtad från

undersåtarnes slafviska förhållande till sina herrar

i Orienten); vivas.iv rob<: n. zivo<; Joh. 13: 5—14,

1 Tim. 5: 10 två 1. låta två ngns fötter (detta

var en höflighetsbevisning i Orienten af värden

emot gästerna, som tillika innefattade en uppfrisk-

ning vid den starka hettan — jfr Lc. 7: 38. 44,

Joh. 11: 12 — se vidare vtzreo); xattrjaäat 1.

TtapaxaftiQeiv Ttapä robs 7t. tiv6<; Lc. 8: 35, 10:

39 sitta vid ngns fötter = vara ngns lärjunge,

emottaga undervisning af ngn, äfven åvarpé<ps-

aftai Ti. t. tt. tivös Act. 22: 3 uppfostras vid

ngns fötter (har afseende på den plägseden hos

Judarne att lärjungarne sutto på golfvet 1. pä

bänkar vid fötterna af den på lärostolen högre

sittande läraren); UTrovdaastv 1. Tiilévai riva utto

touc; ät. tiv(k 1 Cor. 15: 25. 27 al. 1. zitiivai

T. UTTOXUTCO TO)V 7T. TIVOS Mt. 22: 44, Mc. 12:

36 egentl. sätta 1. lägga ngn under ngns fötter,

1. unoTzodtnv rcov tu. Lc. 20: 43 al. till ngns fota-

pall, låta ngn trampa på ngn d. ä. fullkomligen

underlägga och besegra (emedan det var seger-

vinnarens sed att sätta foten på den besegrades

nacke), samma föreställning ligger till grund för

uttrycket ouvrpiftsiv riva bito robs rr. tivik Rom.

16: 20 krossa ngn under ngns fötter; slutligen

märkes att ol nönes tcvik metonymice och per lie-

braismum står för personen sjelf ss. Act. 5: 9 al.

npdypa, aro<:, to (äpdaaco) det gjorda, skedda, ger-

ning, händelse, tilldragelse, förchafvande, angelä-

genhet, göromål, mål, ting, sak Lc. 1: 1 al.; äf-

ven rättegångssak, tvistefråga 1 Cor. 6: 1.

tzpäaam

rrpaypaTSca, «c, ^ (följ.) göromål, sysselsättning,

bestyr; al rob ftiou rzp. 2 Tim. 2: 4 närings-

omsorger. *

npayp.arsijnp.ai, vjadpt]v (Tipdypa) vara sysselsatt

med, hafva ngt för händer, drifva en sak, affär,

handel, handla Lc. 19: 13.
*

7ipo.iTojpi.ov, ou, to (lat.) prretorium, egentl. neutr.

adj. scil. tentorium 1. tabernaculum fälther-

rens tält i lägret; sedermera residens 1. palats för

de Romerska procuratorerna i provinserna, hvari

dessa icke blott bodde, utan äfven höllo rätte-

gåugsdagar. I N. T. fkmr ordet om l:o) Herodes'

palats i den öfre delen af Jerusalem (Bezetha —

-

se 7spoao?jjpa), sedermera till Antonii ära kalladt

Antonia, hvari Romerska procuratorerna, som egent-

ligen hade sitt säte i Csesarea, bodde så ofta de

uppehöllo sig i Jerusalem; utanför prsetorium var

domstolen Mt. 27: 27 al. — 2:o) Herodes' palats

i Ca>sarea, som blifvit residensbyggnad för pro-

curatorerna Act. 23: 35. — 3:o) den prfetorian-

ska cohortens 1. kejserliga lifvaktens casern i Rom
Phil. 1: 13.

npdxTajp, opo<z, b poetice st. rrpaxTTjp, r
t
poq, b

(jipdaaa)) förrättare, indrifvare, exsecutionsbetjent,

rättstjenare = urzrjpéTrj^ Lc. 12: 58.
*

TtpäqiT, £&><r> f] (Trpdaaco) gerning, handling, förrätt-

ning Mt. 16: 27 al., al tou acbp.o.To<; Tzp. Rom.

8: 13 de handlingar som kroppen (ss. syndens or-

gan) tillvägabringar; äfven dålig handling, streck

o. s. v. Col. 3: 9; i öfverskriften till Apostla-

gerningarne np. u-tzogtöXiov Apostlarnes (i syn-

nerhet Petri och Pauli) gerningar 1. bedrifter, i

hkn betydelse ordet ock fkmr Act. 19: 18.

npaoq Mt. 11: 29 |l vpabc;, hkt se.

npaÖTTjz, Y]Toz, i] (fgde) saktmod, foglighet, mildhet

( )( åypcÖTr^ vildhet) 1 Cor. 4: 21 al., jzvsbpa

KpaÖT7]Toz 1. c. den H. Ande, hvars egenskap är

mildhet (se nvcbpa in jine).

Ttpaatd, ac, q trädgårdssäng; plur. -paoiai Mc. 6:

40 distributivt (efter hebräiskan) st. avd -pamdz

trädgårdssängsvis. i 1. i form af trädgårdssängar,

areolatim, på samma sätt fördelade, som sän-

garne i en trädgård; de 2 längre sidorna utgjor-

de 100 personer, den kortare 50 och den 4:de

var ss. vid x/.lvai troligen öppen. *

-pdaaco, Tténpapx, £7tpä$a!

;
-é-payuai (qsi zs-

pd.aoio af nspdeo genomföra från den ena sidan

till den andra af zépa 1. T.ipav) l:o) transit. a)
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egentl. genomdrifva, utföra, förrätta, hafva för hän-

der, företaga, göra a) m bonam partem: Act. 26:

20 al. ; tip. zd. l'3ta 1 Thess. 4: 11 sköta sitt eget,

sörja för sig sjelf utan att bekymra sig orä andra

= loconpayéiu ; zi rep. Eph. 6: 21 livad jag gör,

huru jag mår 1. befinner mig (närmare bestämning

af de föregående orden zd xaz' ép.é min ställ-

ning); /?) in malam partem: föröfva, bedrifva, be-

gå Lc. 22: 23 scepe; rep. z) hzt uvi Act. 5: 35

företaga ngt med afseende på 1. med ngn; 71^0.

zi nvt Act. 16: 28 göra ngn ngt. — b) indrifva

infordra, utkräfva Lc. 3: 13, 19: 23. — 2: o) in-

transit. 1. absol. drifva 1. göra affärer, göra, handla

(liksom Tcocéco) ss. Act. 17: 7; med sö (i synner-

het i profangrek. göra sin sak väl, göra goda af-

färer, vara lycklig och xaxcoc göra dåliga affärer,

vara olycklig) i N. T. endast s5 repd^eze Act.

15: 29 J skolen göra väl (neml. till bibehållande

af endrägt och frid inom christna församlingen).

f npauTcdäsia, «c, 7) (jtpaöna&Yjs saktmodig af följ.

och 7vda%co, sna&ov) saktmodighet, saktmod 1 Tim.

6: 11
||
npauTYjva. *

Tipabz, sta, b (samstämmigt med Ttpö, som är för,

böjd till; andra af Ttapd och eöc qsi adfinis

bon o) böjlig, mild, stilla, saktmodig Mt. 5: 5 al.

Ttpabvrjc, f}zoq, y (fgde) ..- och
||
Trpa6z7]<:, hkt se;

anm. Tisch. har öfverallt npaözrjs.

npenco (hör sannolikt till ordformerna rcépa), neepco,

Ttepdto genomtränga och betyder alltså egentligen)

framtränga, frambryta, framstå, framlysa (men äf-

ven om fram- 1. genomträngande ljud, lukt o. s. v.),

synas, visa sig, se ut som, likna, vara liklig, pas-

sande, lämplig, anstå; brukas mest iviperson. repé-

Ttet -ztvt Eph. 5: 3 al. det passar, höfves, anstår

ngn, snpsnsu auza> dyayouza zs?,eiS)aai

Hebr. 2: 10 det höfdes Honom (Gud, det var

öfverensstämmande med Hans af evighet uppgjor-

da frälsningsplan) att sedan han fört— full-

komna; men äfven person, ss. Hebr. 7: 26; partic.

Trpércou passande, lämpligt 7ip. eazi Mt. 3: 15,

1 Cor. 11: 13 = npéirei.

7ipsafieta, «c, v} (följ.) l:o) åldrighet, ålderdom, den

derpå grundade företrädesrätt, anciennitet, värdig-

het; 2:o) gesandtskap 1. ambassad, beskickning

(emedan dertill gerna begagnades ålderstigna, er-

farna män), sändebud Lc. 14: 32, 19: 4.

npsofteucö (npéaftix:, b af Ttpénco alltså egentl. fram-

stående, i ögonen fallande, gammal man) l:o) vara
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gammal; 2:o) vara sändebud, förvalta ett sände-

buds kall 1. embete 2 Cor. 5: 20, Eph. 6: 20.

f Trpeaftuvéptou, ou, b (följ.) presbyterium, de äldres

1. äldstes råd, senat = yspouaca, hkt se, dock

synes rep. Lc, 22: 66, Act./ 22: 5 vara = auvé-

dptov, hkt se; sedermera öfverfördt på de äldstes

råd i christna kyrkan och församlingen, presbyte-

rernas collegium, kyrkoråd 1 Tim. 4: 14.

rrpecrftliTEpoz, a, ov (compar. af Ttpéofius, b, se rzpB-

ofteua)) äldre l:o) till åldern: Lc. 15: 25, 1 Tim.

5: 1 (deremot v. 19 om en församlingens upp-

syningsman 1. föreståndare), 2 Joh. 1 (kan betyda

beggedera, men är troligen det förra 1. äldre);

plur. Act. 2: 17, 1 Tim. 5: 2, 1 Petr. 5: 5;

o\ tc. Mt. 15: 2, Mc. 7: 3. 5, Hebr. 11: 2 =
ot Tzoxåpsz fäderna i G. T., förfäderna. — 2:o)

till värdigheten: presbyter a) de äldste bland Ju-

diska folket, bisittare 1. ledamöter i Synedrium

Mt. 16: 21 al. (se fgde och yepouaia); b) de

äldste i christna kyrkan och församlingen Act.

11: 30 al. (— érciaxoTcoc, hkt se; dessa voro af

apostlarne tillsatte ordinarie uppsyningsmän öfver

1. föreståndare för de enskilda församlingarna i

afseende på lära, lefverne och författning, kyrko-

herdar = TZOipévEc;, hkt se; ty först i den efter-

apostoliska tiden blefvo éniaxoTroi innehafvare af

öfveruppsigten med presbyterernas underordnande);

till deras befattning hörde äfven enligt Act. 11: 30

att emottaga collectmedel, hka sedermera genom

diaconi utdelades i församlingarne; c) de 24 äldste,

hka ss. hufvudmän för den nya, himmelska för-

samlingen omgifva Guds thron Apoc. 4: 4 al. —
Anm. Af detta ord kommer det Tyska ordet

Priester, och det Svenska prest.

7rpeo-/3uTin<:, ou, b {jtpiofloz, £ft>c, b gammal man,

gubbe; ss. plur. nyttjas Tipeafibzai i class. greki-

skan, hvaremot plur. rrpéff/Sec^ betyder sändebud

och har till singul. npeaftEUzyc — anses komma

af Tipénco, se npea^eöco) gammal man, gubbe

Lc. 1: 18, Tit. 2: 2; äfven ss. adj. Phil. 9.

repecrftuzez, cdos,
fy,

femin. till fgde, gammal fru 1.

qvinna, gumma Tit. 2: 3.
*

TtpyvTjtz, éc, Ionice st. npavrjz (beslägtadt med Ttpo)

pro nu s, brant (utföre), framåtböjd 1. -lutande,

fram- 1. hufvudstupa; rep. yev6[izvoq Act. 1: 18

sedan han fallit framstupa 1. störtat ner (till

marken). *

TipiQco; énpiabrjv såga, söndersåga Hebr. 11: 37

(Hebrseerna kände och brukade icke blott trä-
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utan äfven atensågar — fångna fiender, i synner-

het anförare och furstar, afrättades understundom

medelst söndersågning 2 Sam. 12: 31, 1 Chron.

20: 3 och enligt den bekanta traditionen skall

äfven propheten Esaias under Manasse undergått

detta grymma straff. För öfrigt fkmr det äfven

hos andra folkslag ss. ^Egyptier, Perser, Thraker,

ja äfven Eomarne. *

rvpiv, adv. temporis (samstämmigt med rrpo) tillförene,

förut; conjunct. förrän med accus. och injin. Mt.

26: 34. 75 al., äfven med rj — priusquam
efter sig Mt. 1: 18 al., då likväl verb. finit. föl-

jer i conjunct. 1. optat. ss. Lc. 2: 26 al.

npiaxa, ys, 7] (kanske lat.) Prisca, Aquilas hustru,

en christinna (ovisst om Romarinna 1. Judinna 1.

beggedera) framstår ss. särdeles christligt bildad

och förekommer (kanske tillfälligtvis) på några

ställen före mannen (se 'AxöÅaz) Eom. 16: 3, 2

Tim. 4: 19.

DpiaxiXXa, )yc, ^ Priscilla, ett slags diminut. af och

= fgde; fkmr Act. 18: 2. 26, 1 Cor. 16: 19.

npuo, se TrptCco.

izp6, prapos. med genit. pro, genom metathesis för

(utmärker egentl. ett förhållande af frammanför i

rummet) l:o) loci: för, framför Mt. 11: 10 al.,

itpb Ttpozdyjzoi) zivos 1. c. d. ä. framför ngn; trop.

nph nävTwv Jac. 5: 12, 1 Petr. 4: 8 framför allt,

i första rummet. — 2:o) temporis: före Mt. 5:

12 al, Ttpo xaipou Mt. 8: 29, 1 Cor. 4: 5 före

(den bestämda) tiden, i förtid, izpb ef r^itpcov

zoo 7ido%a Joh. 12: 1 sex dagar före påsk, o\

Tcpo Tivoc Mt. 5: 12, som lefvat före ngn, nph

npoqénoo riyc ekodou Act. 13: 24 före hans

uppträdande; framför zoö och injin. Mt. 6: 8 al.

förrän, innan.

zcpodyco, d$aj, yjyayov (uycu) träns, föra fram, fram-

hafva Act. 12: 6, 16: 30, 25: 26; m malam par-,

tern: föra för långt, förföra, förleda 2 Joh. 9
jj

Ttapaftacvcov ; inträns, scil. kaozöv föra fram sig,

gå framåt, framför, före zivd Mt. 2: 9 al. (hvar-

vid accus. egentl. tjenar till närmare bestämning:

med afseende på ngn), äfven absol. Mt. 21: 9 al.

;

particip, föregående, förre 1 Tim. 1: 18 al. (se

7rp6åv]Åos).

7rpoaipéco (acpéco) taga fram, för, framför; med. taga

för sig 1. välja ngt framfor ngt annat, föredraga,

besluta sig till, företaga sig (npo är icke tempo-

rale, utan locale) 2 Cor. 9: 7 ss. hvar och en

företager sig det med hjertat, scil. gifve han. *

Tzpoyivmaxw

f TtpoaiTidopai, rfiaadpvjv (alridopat) förut beskylla

1. anklaga 1. angifva; zcuå ehat Eom. 3: 9 i det

föregående gifva ngn skuld att vara (neml. Eom.

2: 1 följ. i afseende på Judarne och Eom. 1: 18

följ. i afseende på hedningarne). *

Kpoaxoöm (uxoooj) förut höra Col. 1: 5.
*

f npoapapzdvco, f]pdpzt]xa (äpaprdvco) förut 1. till-

förene fela, synda 2 Cor. 12: 21, 13: 2.

f npoaöhov
,
oo, zo (rrpo, wArj) förgård, yttre för-

gård, bakgård Mc. 14: 68.
*

Ttpoftabco, ftéftr/Xa, éftrjv (fiawaj) stiga, gå, skrida

fram 1. framåt Mt. 4: 21, Mc. 1: 19; trop. perf.

jag har skridit fram 1. är framskriden (i ålder),

bedagad Lc. 1: 7. 18, 2: 36.

TtpofidlXa), éfialov (fidÅÅco) egentl. kasta fram, deraf

stöta, skuffa fram zivd Act. 19: 33, äfven absol.

drifva, skjuta fram scil. (pulka Lc. 21: 30.

f Ttpo^aziyjK, -q, 6u (följ.) hörande till får; Ttp. scil.

7tuÅ7] Joh. 5: 2 = jXyn fårporten, nu

Stephansporten, norr om Moriaberget, genom hkn

man gick ut till Josaphats dal, Kidron, Gethse-

mane o. s. v.
*

Trpoftazoy, oo, zo (jzpofiaiva)) vanligen plur., egentl.

allt framåtgående, i synnerhet fyrfotadjuren, eme-

dan de (i motsats mot de krypande, flygande, sim-

mande) sätta benen afvexlande framåt till steg; i

inskränktare betydelse de tama djuren, boskapen,

i synnerhet den smärre, får Mt. 7: 15 sospe, ev

évdopacrt rrp. 1. c. i fårakläder (somliga tänka här-

vid på verkliga fårpelsar; men troligen tages ut-

trycket metaphoriskt, för att försinnliga den yttre

habitus af oskuld och saktmod); nyttjas bildligt

om menniskor, i synnerhet JEsu sanna bekännare

Mt. 10: 6 al.

TipofiifidCco, aaa; do&rjv (fttftd.Cto låta gå, föra åstad)

egentl. föra på ngt, så att det kommer åstad 1.

går framåt, frnmdrifva, gifva väckelse till, föran-

leda, förmå, uppmana Mt. 14: 8, framdraga Act.

19: 33 (somliga drogo fram Alexander ur folk-

hvimlet, under det andra skuffade fram honom,

se -poftdlXco).

tipoftÅén a>; SflXsi{>dp.rjv (fiXé~co) förutse, förese Hebr.

11: 40. *

Tzpoyivopai, yéyova (yivouat) förut ske; p. p. p. förut

skedd, begången Rom. 3: 25.
*

Tipoyivcoaxio, éyvcov, iyvioapai {yivcooxio) förut, i

förväg, på förhand veta, känna Act. 26: 5 al..

äfven Eom. 8: 29 hka han förut d. ä. före kal-
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lelsen, kände (neml. såsom sådana, hka en gång

skulle vara aöppopfoc zvj<; elxovoq zou ulou au-

zou), Eom. 11: 2 (neml. innan det verkligen blef

Guds folk, kände Han det ss. sådant — derföre

kan Gud icke hafva åter stött det ifrån sig, likt

ju skulle förutsätta, att han bedragit sig med sitt

izpoéyvco); förut bestämma 1 Petr. 1: 20.

irpoyvcuatz, ecoz, 'f) (prsescientia, förkunskap, förut-

vetande Act. 2: 23, 1 Petr. 1: 2 (der det dock

kanske bättre tydes med förutbestämmelse 1. förut

fattadt beslut).

rrpoyovos, ov (jipoyivopai) förut född, äldre; ss.

subst. stamfar; plur. stamfäder, förfäder 2 Tim.

1: 3, föräldrar 1 Tim. 5: 4.

npoypdipa), a<pa; appat, dfrjv (ypd<pa>) skrifva förut

Eph. 3: 3 (neml. i brefvet 2: 11—22), Rom. 15: 4

(före oss 1. före vår tid), förut inskrifva Gal. 3: 1

ev ztvi (i ngns hjerta) xaz' d<pi)aÄpoö<; framför

ögonen (han stod neml. framför dem, då han in-

skref J. Chr. i deras hjertan — hans muntliga

predikan är framställd under bilden af en skrift);

p. p. p. Jud. 4 förut antecknade 1. skriftligen be-

tecknade.

npöSriloz, ov (pJjXos) anses betyda och betyder väl

också: klart för ögonen liggande, ganska klar 1.

tydlig Hebr. 7: 14; men 1 Tim. 5: 24. 25 är

väl betydelsen »förut 1. i förväg klar, tydlig» icke

att förkasta: zivcov eic xpimv det är i

förväg tydligt att några menniskors synder föra

framåt till fördömmelse (enligt den i profangrek.

mycket brukliga constructionen dyXos elpt tzouov

det är tydligt att jag gör).

TTpodidcopA, édcoxa (åcåcopc) förut gifva Eom. 11: 35. *

npodoTYjs, ou, o (fgde, som äfven betyder fram- 1. ut-

lemna till fienden) förrädare Lc. 6: 16 al.

Ttpååpopos, ov {opöpoq) förelöpande; ss. subst. före-

löpare Hebr. 6: 20 (så kallas Frälsaren, emedan

Han ss. öfversteprest och konung ingått i det

aldraheligaste = till Guds thron urcep ypcbv för

vår räkning 1. till vårt bästa, och är der sjelf

vårt fasta hopp och vår säkra tillförsigt).

npoeUdov, aor. 2 till npoopdco, likt se.

TtpoéiTta och npoemov, aor. 1 och 2 till npoXéyto,

hk t se.

mposip-fjxa, -vjpat, perfecta till itpoXéya).

TTpoeXixi^co, TjXntxa (eXnc^oj) förut hoppas ev rcvc

Eph. 1: 12 på ngn (har afseende på Judarne,

som före Frälsarens ankomst hoppades på Ho-

nom). *

Helander, Grek. Lex. t. N. T.
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f Ttpoevdpyopm, yjp$dpv]V (évdpyopat) förut börja

1. göra början med 2 Cor. 8: 6. 10 (ordet fkmr

för öfrigt icke i Grekiskan).

TtpoertayyéXXio; 7jyyecXdp7jv, ijyyeXpai (npo, enay-

yéÅÅoj) förut förkunna; med. förut utfästa sig 1.

utlofva Eom. 1: 2: p. p. p. 2 Cor. 9: 5 förut

utlofvad
||

npoxarrjyyeXpévrjV.

rrpoépyopat, eXeöaopai, yjX&ov (epyopaC) l:o) gå

fram Mt. 26: 39, Mc. 14: 35, évcomov aåzou

Lc. 1: 17 inför Honom (neml. Gud, se v. 16),

puprjv piav Act. 12: 10 en gata. — 2:o) gå

förut 1. i förväg Act. 20: 5. 13, 2 Cor. 9: 5, gå

1. komma före revd Mt. 6: 33, Lc. 22: 47 ngn.

7ipoerocpdCco, rjzoipaaa (ezocpd&o) förut 1. i förväg

bereda riva £?c zc Eom. 9: 23 (liksom krukmaka-

ren i förväg så bereder kärlet, att det kan blifva

££C zip:qv v. 21, så har äfven Gud i förväg så

beredt axeurj éXéouc, att de genom Christum hinna

till den eviga do£a), förut ställa i beredskap 1.

tillreds zc Eph. 2: 10 (ofc är attraction st. ä —
Paulus tänker sig neml. saken så, att Gud i sitt

rådsslut ställt de goda verk, i hka en christens

vandel rörer sig, i beredskap redan före dennes

nya födelse 1. skapelse — xziod-évzes ev Xw '/.).

7Tpoeuayye?lZopat, rjyyeXiadp.7]v (edayyeXcCco) förut

förkunna en glad tidning, i förväg gifva ngn ztve

ett gladt budskap Gal. 3: 8.
*

Tipoéya) (evco) egentl. framhålla, men äfven hafva

ngt framför, hafva företräde; med. hålla framför

sig (till skydd), förebara 1. -gifva, hafva ngt atfr

förebära till sitt försvar Eom. 3: 9.
*

Ttpoyyéopai (frjyéopai) gå förut och visa vägen, före-

gå med exempel ztvd ngn Eom. 12: 10. *

^potteait, ecoz,
s
q (npozifrfjpi) l.o) jramsättning, ut-

1. uppställning ol upzoi riyc 7ip. (nD^yölj D/H?

emedan de uppställdes i rad) framsättningens 1.

uppställningens bröd d. ä. de bröd, hka framlades

inför Guds ansigte ("0511 Din b ansigtets bröd),

skådebröd Mt. 12: 4 al.; i] 7tp. ztov dpzcov skåde-

brödens framsättning Hebr. 9: 2; med skådebröden

menades 12 brödkakor (efter de 12 Israels stam-

mar) af fint hvetmjöl, hka beströdde med ren rö-

kelse lågo uti det heliga af templet på ett sär-

skildt gyllene bord i 2 lika högar jemte knifvar

(andra antaga flera bord, se lepov); hvarje sabbat

borttogos de gamla bröden, hka tillföllo presterna,

och ditlades nya; de skulle vara åminnelsebröd till

ett offer HEEranom (Levit. 24: 5—9) d. ä. tecken

35
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till tacksamhet och förebilder till det himmelska

brödet, som är J. Chr. — äfven betecknades med

skådebröden de troendes HERranom välbehagliga

heliga verk. — 2:o) föresats, beslut, rådsslut, af-

sigt, uppsåt Act. 11: 23 al., xpazeiv npod-éosax;

Act. 27: 13 uppnå sin föresats, vinna sin afsigt,

q xar éxÅoyrjv rep. Rom. 9: 11 (se exÅoyy),

7C0t£iv izp. Eph. 3: 11 utföra en föresats tcov

alcovcov ibid. den föresats som Gud haft under

verldsperioderna (från tidernas början ända till

föresatsens utförande), 2 Tim. 3: 10 uppsåt (som

ligger till grund för handlingssättet).

Tipoiieapia, az, rj (egentl. femin. af adj. Tipobxiap.io<;

förut bestämd, af ftso-pöz, b stadga, bestämning af

rit^Yjpt — scil. vjpspa) förut bestämd 1. fastställd

dag, termin, izp. tou nazpiK Gal. 4: 2 den tid

fadren bestämt (neml. att göra sonen fri från

detta beroende).
*

TTpoftuptu, öc,
:
q (följ.) beredvillighet, benägenhet,

bevågenhet Act. 17: 11 al.

7cpoi}upoz, ov (rrpo, §up.6s) som har sinne för, är

böjd för, benägen, beredvillig, redo, villig Mt. 26:

41, Mc. 14: 38; itpöd-upov Rom. 1: 15 = fgde.

npodöpwz, adv. (af fgde) beredvilligt, af böjelse för

1, af lust till saken sjelf 1 Petr. 5: 2.
*

Ttpotar/jfu, éavvjxa, éorrjv (lemjpi) ställa framför,

för, i spetsen för; med. och de inträns, tempora

förestå, vara föreståndare för ngn 1. ngt Tivös

1 Tim. 3: 4. 5 al., Ttp. xuÅäv Ipycov Tit. 3:

8. 14 utöfva goda gerningar (liksom Ttp. réj/vrjz

ar t em exercere), äfven absol. 1 Tim. 5: 17

sköta sitt kall; oc np. upcbv 1 Thess. 5: 12 edra

föreståndare (för församlingens yttre angelägenhe-

ter) = irpeofturepoi, hkt se, b Ttp. Rom. 12: 8

utmärker en särskild klass af diaconi, som hade

uppsigt och vård öfver främlingar i en stad (jfr

TtpooxäTis Rom. 16: 2).

TtpoxaÅéco (xaÅéco) framkalla; med. framkalla till sig,

till kamp, utfordra, utmana Gal. 5: 26 (till strid

för att triumphera öfver de utmanade). *

f TtpnxaTayyéXXto, ijyyziXa; rjyyeX^pai (xaTayyéXdco)

förut förkunna, ti Act. 3: 18, Ttspc ztuos Act.

7: 52; ||
3: 24, 2 Cor. 9: 5.

Ttpnxarapri^io (xazapn^o) i förväg bringa i ordning,

till- 1. bereda, förbereda 2 Cor. 9: 5.
*

Ttpoxscpm (xelpai) föreligga Hebr. 6: 18, 12: 1. 2,

ligga framför ögonen Ttp. déiypa Jud. 7 ligga för

ögonen ss. exempel på den eviga elden i det de

bära 1. lida sitt straff (prces. partic, antyder, att

dessa städer ännu i dag bära det straff, som öfver-

gick dem i Loths tid); vara till hands 1. förhan-

den 2 Cor. 8: 12.

TZpoxrjpöoaco, uqa; uypat {xTjpöaaco) förut utropa

1. förkunna Act. 13: 24, äfven Act. 3: 2Q\\Ttpo-

xzyzipiapzvov.

TtpoxoTty, iyc, '/] (följ.) fort- 1. framgående på en väg;

deraf transl. fortgång 1. -komst, framgång, befor-

dran, tillväxt Phil. 1: 12. 25, 1 Tim. 4: 15.

TtpoxÖTtTco, xo<p(t), éxo(pa (xo~tco) egentl. framslå,

framhamra, genom slag uttänja 1. förlänga ss.

smeden metallerna; deraf transl. bringa framåt,

främja, forthjelpa, befordra, och inträns, (genom

ellips) slå sig fram, komma fort 1. vidare, göra

framsteg, tilltaga, tillväxa zivi i ngt Lc. 2: 52,

äfven ev ztvi Gal. 1: 14, £Tti TtXziov åas^da^

2 Tim. 2: 16 de skola fortgå allt längre och

längre 1. tilltaga allt mer och mer i gudlöshet,

sm TtX.élov 2 Tim. 3: 9 vidare, alltför vida (om

också för det närvarande deras inflytande utbre-

der sig, skall det dock sedermera hafva en ända),

ettc zb yslpov 2 Tim. 3: 13 i det sämre, i då-

lighet; framgå, framskrida Rom. 13: 12 natten

har framskridit (så att det icke är långt till da-

ger; Paulus tänkte sig tiden före parusien ss. en

morgongryning).

f Ttpoxpcpa, oltos to (jtpoxp'i\/a) förut dömma, af-

göra; äfven genom sitt omdöme gifva- företräde,

föredraga) det förut afgjorda, förutfattad mening,

fördom (emot ngn) 1 Tim. 5: 21. *

Tipoxopöcö; xexöpcopai. (xupöaj) förut stadfästa, göra

giltig, ratificera Gal. 3: 17, äfven v. 15 ||
xsxu-

pcopivqv.

TtpoXap.j3dvco, éla
t
3ov; zXycpdrjv, Xypifftfj Gal. 6: 1

Tisch. {AO-pftdvco) taga förut, i förväg 1 Cor. 11:

21, anticipera; förekomma, göra förr än en annan

Ttp. puploat Mc. 14: 8 hon har i förväg smort

(skulle i profangrek. heta TtpoXa^oöaa éfiöptoe,

jfr Xenoph. Cyrop. I: n. 3); komma förr (än

ngn hinner draga sig undan), öfverraska, ertappa

Ttvå sv tivi Gal. 6: 1.

TtpoXéyco, dprjxa, sitzov; eipypuu Q.éyco) säga förut,

förutsäga Mt. 24: 25 al, Gal. 5: 21 (innan det

inträffar vid parusien), 1 Thess. 3: 4; p. p. p.

förut, tillförene utsagd 1. sagd 2 Petr. 3: 2, Jud.

17 (redan tidigare uttalad, utan afscende på förut-

sägelsen af det tillkommande — detta ställe sy-

nes antyda, att Judas icke varit bland apostlarne

uti inskränktare mening).
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f itpnp.apT0pop.ai (papzupopai) i förväg försäkra,

betyga, bedyra ek riva 36^a<; 1 Petr.

1: 11 för hvilken och huru beskaffad tid Christi

i dem boende Ande uppenbarade 1. gaf dem uppen-

barelse i det han i förväg betygade (de christnes)

med afseende på Christus utståndna lidanden och

(deras) derefter följande herrligheter.
*

TtpopeÅezdco (peÅezda>) förut öfva sig, bereda sig

till, förbereda sig på att med infin. Lc. 21: 14,

äfven Mc. 13: 11
[|

följ.

f Ttpopepipvdto (pepcpvdw) sörja 1. vara bekymrad

förut 1. i förväg Mc. 13: 11. *

Ttpovoéco (voéco) tänka förut 1. i förväg, hafva för-

1. omtanka, omsorg zcvoz för 1. om ngn 1 Tim.

5: 8; med. vårda, vinnlägga sig om zi ngt Eom.

12: 17, 2 Cor. 8: 21.

Ttpövoia, a<r, '/] (fgde) förtanka, försigtighet, försorg,

omtänksamhet Act. 24: 3, Ttp. noiéia&ai zyj<; oap-

xik Rom. 13: 14 »drager icke omsorg om köttet

så, att begärelser derigenom uppväckas».

Ttpoopdco, ecopaxa, ecåov (bpdco) a) om rum: se

framåt, framför sig 1. på afstånd, med. zivd Act.

2: 25 skåda framåt 1. framför sig på ngn, hafva

ngn för ögonen; b) om tid: se förut (vid före-

gående tillfällen) Act. 21: 29.

Ttpoopi^co, cuptaa; (opia&rjv (öpiQco) förut begränsa,

metaphor. förut bestämma (i N. T. om Guds eviga

rådslut) Act. 4: 28 al. (märk 1. c. zeugma vid

%eip), med dubbel accus. Eom. 8: 28. 29 ngn till

ngt, zivd etc ri Eph. 1: 5 till erhållande af ngt,

9jv do^av 7]pa>v 1 Cor. 2: 7 hkn (vis-

het) Gud före verldsperiodernas början (af evighet)

förutbestämt att tjena till vår herrlighet.

Ttpondayco, énaftov {ndayco) förut lida, utstå lidan-

den 1 Thess. 2: 2.
*

itpoTtdzcop, o/joc, b (Ttazyp) stamfader Eom. 4: 1

||
zbv nazépa. *

TtpoTtépTtoj, énep(pa; enépfUvjv (népnw) skicka fram

1. åstad, forthjelpa 1. -skaffa, beledsaga, åtfölja (of-

tast honoris gratia) Act. 15: 3 al., utrusta till

afresan Tit. 3: 13.

Ttponezfe, éc (Ttinzto) egentl. framåtfallande, prse-

ceps, deraf metaphor. framfusig, förhastad, öfver-

ilad Act. 19: 36, 2 Tim. 3: 4.

TtpoTtopeuopai, euaopai (Ttopeåopat) gå fram, fram-

gå, gå framför zwoc Act. 7: 40 (för att visa vä-

gen — jfr Exod. 13: 21), Ttpb npoqdmou zivöq

Lc. 1: 76 framför ngn (för att bereda vägen).

Ttpås, prcepos. (egentl. === Ttpb pro, för, till hvilket
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det förhåller sig ss. evc == ek till év, utmärker

egentl. ett /rowi/drvarande i rummet eller förhål-

landet af ett frammanför till ett bakom )( enl)

l:o) med genit.: för 1. till zouzo rep. — — —
OTtdpyei Act. 27: 34 detta tjenar för/f, till eder-

räddning; fkmr ej på flera ställen i N. T. med

genit. —1 2:o) med dat. : för, framför Apoc. 1:

13, för 1. vid Joh. 18: 16, 20: 11. 12; efter

verba motus oo ss. Lc. 19: 37 då han nalkades

(och var) vid sluttningen (riktningen jemte resul-

tatet). — 3:o) med accus.: A) loci: a) för, fram-

för ro fä><; Lc. 22: 56 elden, zb o3c Lc. 12: 3

tala för örat d. ä. hviska; för, inför auzov och

auTouz Act. 12: 20. 21; inför, hos yiveadai Ttpös

riva 1 Cor. 2: 4 befinna sig inför ngn = vara

hos ngn, äfven vid elvat, Ttapapévsiv och andra;

Ttp. éauzbv Lc. 18: 11 för sig sjelf = év éauzw

inom sig (hör till Ttpo^-fjöyezo — alltså icke högt),

äfven Lc. 24: 12 (versen finnes ej hos Tisch.),

rep. hauzoéc; Mc. 14: 4 för sig sjelfva (i sitt

sinne). — b) för, mot ss. TtpåscoTtov Ttp. Ttpos-

conov 1 Cor. 13: 12 ansigte mot ansigte, azbpa

Ttp. azåpa 2 Joh. 12 mun mot 1. till mun d. ä.

muntligen; mot, till Mt. 14: 25 scepe, vid dpvo-

vat, euyeo&ai o. s. v. Ttpoz ziva utmärkes riktnin-

gen mot den person hkn man svärjer en ed, be-

der o. s. v., Ttpbq dXkrjXoöq till 1. med hvarandra.

— B) temporis: för, till xacpbv Lc. 8: 13 al.

en tid, copav Joh. 3: 35 al. en stund 1. ett ögon-

blick, xacpbv &pa<z 1 Thess. 2: 17 ett ögonblicks

tid, en ganska korttid, horse momentum, Ttp.

dXiyov Jac. 4: 14, bXiyaq ^pipaq Hebr. 12: 10,

zb Ttapöv v. 11 det närvarande. — C) caussse

(afsigt, afsee'nde, anledning, ändamål o. s. v.)

a) för ss. Ttpbs zi Joh. 13: 28 för hvad? hvar-

för? Ttp. zb öpS)v adzwv aupfopnv 1 Cor. 7: 35

för edert eget bästa; för att med infin. ss. Ttp.

zb #sa§7jvat Mt. 6: 1 för att blifva sedd al.

;

till do$av, Sdvazov, olxodoprjv o. s. v., Ttp. (p&ö-

vov Jac. 4: 5 till afund d. ä. på ett afund- 1.

svartsjukt sätt (se eTtcTtoftéa)). — b) med afseen-

de på Mt. 19: 8 al., zauza Rom. 8: 31 al.; i

förhållande till 2 Cor. 5: 10 al., zbv 0£ov Rom.

5: 1 Gud (d. ä. med Gud), zb Ttp. zbv 9e6v

Rom. 5: 17 i hänseende till Guds sak, Hebr. 2:

17, 5: 1 i det som rörer deras förhållande till

Gud, Ttp. zrjV péÄXoooav åb$av Rom. 8: 18 i

förhållande till 1. i jemförelse med den tillkom-

mande herrligheten.
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f 7rpoo~d./3ftazov, oo, to {od.fiftaznv) försabbat, da-

gen före en sabbat Mc. 15: 42.
*

Trpozafopsöco; éödlrjv (dyopsuco tala offentligen af

dynpd) tilltala, helsa, benämna, kalla, utnämna

Hebr. 5: 10.
*

irpn^dyto, rjyayny (dyco) framföra, föra fram 1. till

zivd code Lc. 9: 41 föra ngn hit, ttvä ztvi Act.

16: 20 föra fram ngn till ngn, men äfven 1 Petr.

3: 18 skaffa ngn tillgång 1. tillträde till ngn;

inträns, scil. kaozou framföra sig, närma sig Act.

27: 27.

TTpoqaYcoyfj, "<yc, /] {åymyif) fram- 1. tillförande, till-

gång, tillträde éfc zc Rom. 5: 2 till ngt, äfven

absol. Eph. 3: 12, Ttpéq Tiva Epli. 2: 18 (Fräl-

saren är tänkt ss. en Ttpo^aytoyzu^, hkn inlåter

1. lemnar tillträde till en konung).

Trpozatvéco (alzéco) egentl. dertill begära 1. ställa

en begäran till ngn; enträget bedja, tigga Mc.

10: 46 al.

nposaizr]^, ou, b (fgde) tiggare Joh. 9: 8.
*

Trpozauaflawco, avifi-qv (dua/9acw(o) stiga upp dertill

1. ytterligare 1. framupp Lc. 14: 10. *

TtposavaXioxoj, avrjXcoaa (dvaXcaxco) derjemte på-

kosta, använda, uppoffra Lc. 8: 43. *

TrpozavanÅypåto, coaa (ävaTiÅrjpoco) dertill 1. genom

tilläggande uppfylla, ersätta 2 Cor. 9: 12, 11: 9.

Ttpnqavcj.zi^Tjfa; austtépyv (dvazid-fjpt) ännu dertill

pålägga, påbörda; med. dertill pålägga 1. påbörda

sig, men äfven uppsätta (se dvazidifjpC), gifva in-

struetioner epo\ oödkv np. Gal. 2: 6 de gåfvo

mig inga ytterligare instruetioner 1. föreskrifter

(neml. för att lära mig, huru jag skulle förhålla

mig — se v. 10 fioyov x. z. /.); derjemte åter-

taga 1. ändra sin mening, foga sig efter ngn, taga

till råds, befråga sig med aapx\ xdi dipaxt Gal.

1: 16 kött och blod d. ä. svaga menniskor.

Trposansdéio; TjnetXfjadpirjv (drcstXéoj) dertill hota,

tillägga hotelse Act. 4: 21. *

Trpoqdanavdio, ytra {danavdco) derjemte 1. dertill

kosta på, uppoffra Lc. 10: 35. *

Ttposdéopai (åéop.ai) dertill 1. derjemte (utom sig

sjelf) behöfva tiv/k; ngn Act. 17: 25 (andra: ngt).
*

Trpo^déyopat, ene^dprjv (åéyo/iac) antaga, emottaga,

(gynnsamt) upptaga Rom. 16: 2, Phil. 2: 29; emot-

taga hos sig 1. lemna tillträde till sig Lc. 15: 2;

tillstädja, tillåta, tåla Hebr. 10: 34; vara tålig,

vänta, hoppas, förbida, afvakta zivd 1. zc Lc. 2:

25. 38 al., np. éXntda Act. 24: 15 hysa en för-

hoppning, men Tit. 2: 13 förbida det saliga före-

målet för sitt hopp (se éÅrrcc).

Kpozdnxdxo (ooxsuoj söka att få fatt på ngn, lura,

passa på) vänta på, förvänta, vänta Ttvd 1. ré Mt.

11: 3 al., med infin. Act. 3: 5 (samme person,

annars) accus. c. infinitivo Act. 28: 6, itp. zou

Xo.ou Lc. 3: 15 då folket var i väntan 1. förvän-

tan (neml. på, huru Johannes skulle förklara sig

öfver sin egen personlighet).

npo^doxia, as, 7] (fgde) förväntan, förbidan (inne-

håller i sig hopp 1. fruktan, ängslan zivbs Lc.

21: 26 ängslan för ngt, Act. 12: 11 (genit. subj.)

ngns förväntan (neml. på hans afrättning —- ty

Petrus hade ju nu upphört att vara den, genom

hvilkens afrättning folket skulle se sin fiendtliga

förväntan tillfredsställd).

f Tzpo^edco (éda>) framsläppa, låta ngn komma fram

Act. 27: 7 (icke lät oss landa neml. vid Cnidus). *

TCpostjyl^mi, rjYYiaa (éyyiC(o) träns, närma till; in-

träns, närma sig, nalkas, komma fram till ztvi

Mc. 2: 4.
*

7ipo<;£dp£'jco (jzpö<;edpo<; adsiduus, som sitter bred-

vid, bisittare af npoz, sopa säte) sitta bredvid,

vara jemt sysselsatt vid ztvi 1 Cor. 9: 13
||
~ap-

eåpsuco, hkt se.
*

TTposspyd&p.ai, sipyaadpfjv (spydZopai) derjemte ar-

beta sig till, genom arbete förvärfva 1. vinna, dess-

utom 1. dertill vinna Lc. 19: 16.
*

nposépyopai, ekijXuda, 9j?3nv (spyopac) komma, gå,

träda fram a) i egentlig mening zivt till ngn 1. ngt

Mt. 5: 1 sa>pe, äfven absol. Mt. 4: 3. 11 sape.

— b) i oegentlig 1. metaphor. mening: träda intill,

biträda, hålla 1. sluta sig till, antaga Ttui 1 Tim.

6: 3. — c) i andlig mening: z<p Qscu Hebr. 7: 25,

11: 6, äfven absol. Hebr. 10: 1. 22 (om syndaren

som vill komma i närmare gemenskap med Gud);

zcp §p6va> riyc ydpizos Hebr. 4: 16 till nåda-

stolen (om tillegnandet af den i Christo förvärf-

vade frälsningen) jfr äfven Hebr. 12: 18. 22, ~pb$

Xptozöv 1 Petr. 2: 4 (betecknar det andliga när-

mandet till Chr. — väl lefver den christne redan

i Christi gemenskap, men detta utesluter icke nöd-

vändigheten af allt fullkomligare förening med

Honom — derför står projsens — här är enda

stället i N. T., der nposépyopai construeras med

Trpåi; zivd).

Trpozeuyy, ^c, rj (eöjj^J a) bön, bön till Gud ~pbz

zbv 6sbv Act. 12: 5, Rom. 15: 30, äfven zou

Gsou Lc. 6: 12, men äfven utan dessa tillägg
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Mt. 17: 21 scepe (Judarne hade 3:iie bönestunder,

3:dje, 6:te och 9:de timmen, svarande mot kl. 9,

12 och 3 på dagen hos oss); 6ixo<; rtposeuyqc;

kallas templet Mt. 21: 13 al. — b) metonym. =
7CposeuxT7]piov — t6tw<z 1. olxos izpoqeuyfqz ställe

der man beder, bönehus 1. -ställe; sådana 7tp. hos

Judarne — dels hus, dels fria platser Act. 16:

13. 16 — funnos vid vatten (för deras tvagnin-

gar före bönen) utanför sådana städer, i hka icke

funnos 1. fingo finnas några synagogor, och voro

i deras ställe.

nposeuyop.ai, eu$op.ai, rju^dpyv (euyopai) depon.

med. bedja, anropa, bedja till Gud rw &e<p

Mt. 6: 6, 1 Cor. 11: 13, absol. Mt. 6: 5—7.

9 scepe, ri om ngt Lc. 18: 11 al., med infin.

Le. 22: 40, Ttposeuyf} np. rou prj fipé$ai Jac.

5: 17 bad innerligen om att det icke skulle

regna, 1. med "va 1. untoz; erd riva Jac. 5: 14

med afseende på 1. för ngn, UTiép 1. Ttepi rivos

Mt. 5: 44 al. för ngn, Col. 1: 3 (då vi bedje

för eder).

rrposéyco, éayrjxa (e%(d) adhibeo, hålla 1. bringa

intill 1. nära ett ställe t. * ex. rvjv vouv skeppet

d. ä. lägga till, landa, rov vouv rivi hålla 1. rikta

sinnet 1. uppmärksamheten på ngn 1. ngt, vara

uppmärksam, gifva akt 1. akta på, i N. T. utan

rov vouv ss. Act. 8: 6. 10. 11 al, ra> duoia-

arrjpiqj Hebr. 7: 13 akta uppå 1. hafva att göra

med altaret d. ä. sköta altartjensten, oivw tzoXXoj

1 Tim. 3: 8 vara begifven på mycket vin d. v. s.

dryckenskap; éaura> 1. éaurdiq Lc. 17: 3 al. hafva

akt uppå sig sjelf 1. sjelfva, éauräi årtö revos Lc.

12: 1 akta 1. vakta sig 1. taga sig till vara för

ngt, äfven utan éaurw Mt. 7: 15 al. idem, kaurtu

med prj och conjunct. Lc. 21: 34 1. utan éaurai

med infin. Mt. 6: 1.

nposrjAoco, Tjlmaa (yX6a> nagla af rjXos) till- 1. fast-

nagla ri rivi ngt vid ngt Col. 2: 14. *

f rrposyÅuroz, ov (npozépyopai) advena, till- 1.

axikomling, främling, i N. T. en som öfvergått

från hedendomen till judendomen, hedning-jude,

proselyt; man skiljer emellan 2:ne slag deraf l:o)

Proselyti portae, portproselyter, "lyWn

(Deuteron. 31: 12), 1. habitationis s. inqui-

lini, in/ödde proselyter, 212/ 1n hedningar

som bodde i Palsestina och förbundo sig att iakt-

taga de 7 så kallade Noachiska buden eller att

afhålla sig från Guds namns hädelse, afgudadyrkan,
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mord, blodskam, rof, uppror mot öfverheten och

förtäring af ännu blodigt kött. — 2:o) Proselyti

j us ti t i se, rättfärdighetens proselyter pT^D "TU

sådana hedningar som bekände sig till alla läror

och bruk i judendomen i hela dess utsträckning

och blifvit upptagne i Judiska församlingens sköte,

fullkomliga (rätta) Israeliter, Judarnes trosbröderj

fkmr Mt. 23: 15 al.

izptKxaipoq, ov (jepbe; xacpov) för 1. till en tid neml.

varande, temporär, timlig, förgänglig, föränderlig,

obeständig, vansklig ( )( åd-dvoxos 1. alcLvioz) Mt.

13: 21 al.

Ttpozxaléa)
;
xéxXqpai, exaXeadprjv (xaXéto) tillkalla

1. tillropa; med. ropa 1. kalla till sig, tillkalla Mt.

10: 1' sape; i högre mening om Gud, som kallar

till Messiasriket genom evangelii förkunnande Act.

2: 39, ro epyov o 7tpoc;xéxXrjp.ai adrouz Act.

13: 2 för det värf 1. kall (missionsverksamheten)

hvarför (st. £<V o — emedan el<; står straxt förut)

jag åt mig kallat dem (neml. till deltagande i

Messianska nådesanstalten), äfven med infin. Act.

16: 10 för att förkunna evangelium för dem.

TTpocxaprspéco, ijato (xaprepéco) framhärda, hålla i

1. ut med ngt, vara ihärdig i 1. med, ihärdigt

sysselsatt med rivi ss. rrj.npozeuyri Act. 1: 14

al., r?j åioayfj rcov d.TToar6Xojv Act. 2: 42 att

låta undervisa sig af apostlarne, ek ri Rom. 13: 6

vara ihärdigt verksam för ngt ändamål; hålla till

ev röna) rivi Act. 2: 46 d. ä. ständigt vistas på

ett ställe, rivi Act. 8: 13 hos ngn.

f Trposxapréprjois, ecoc;, -q (fgde) framhärdande, ut-

hållighet, ihärdighet Eph. 6: 18' rtp. xai dbqais

är hendiadys {ev dia duoiv) = framhärdande 1.

ihärdig bön. *

TtposxecpaXaiov, ou, ro (npbz xewaXfj) för hufvudet,

hufvudgärd 1. -kudde, örngott Mc. 4: 38.
*

TcpoqxXrjpöto; cbdrjv (xX-/]poa>) till-lotta, genom lott-

ning tilldela; pass. tilldelas rivi ngn Act. 17: 4

(neml. af Gud 1. genom gudomlig tillskyndelse,

Guds skickelse); andra taga det, mindre rätt,

medialt: sluta 1. sälla sig till ngn. *

TipöqxXcqaK;, bok;,
fy

{r.pozxaXico) tillkallande 1. före-

kallande (för rätta hos Attikerna), i N. T. 1 Tim.

5: 21
||

Trp<Kx)doi<z, hkt se; skulle läsarten vara

riktig, så betyder väl ordet: tillkallande till 1. an-

ropande om bistånd, och kommer då nära på ett

ut med TipöqxXiai^.
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nposxlivo)
; exAé&qv (xXcvoj) luta 1. stödja intill; pass.

luta sig 1. luta åt ett håll, trop. rivi Act. 5: 36

luta åt ngns sida, träda på ngns sida, slå sig till

ngns parti.
*

npåsxXiois, ecos, i] (fgde) lutande L lutning å£ ett

håll, trop. åt ngns sida, bevågenhet, gunst (för-

dom för ngn )( Tipoxpipa, hkt se) 1 Tim. 5: 21

||
7tpo<;xXr]o~i<;, hkt se.

*

izposxoXXdxo
;
rjfr/joopat, ijUrjv (xoÅXdo)) adglutino,

limma vid, fästa vid, fast förena; pass. fästas vid,

fast förenas med, trop. rivi Mt. 19: 5
||
xoÅÅ7j#q-

oerai, 7zp<K tiva (Mc. 10: 7) Eph. 5: 31 »der-

före skall en man (Christus vid parusien) öfver-

gifva fader och moder (d. ä. efter Pauli mystiska

tydning: sin plats på Guds högra hand) och för-

enas med sin hustru (församlingen) och skola de

tu (mannen och hustrun = den nedstigne Chri-

stus och församlingen) blifva till ett kött (utgöra

en ethisk person, liksom makar genom commer-

cium tori blifva en physisk enhet).

Ttpo^xoppa, aroz, to (npo<;x<'mruj) egentl. det mot-

stötta, det man stöter 1. stöter sig emot; i N. T.

trop. ss. Åc&oc np. Eom. 9: 32. 33, 1 Petr. 2: 8

stötesten, en sten mot hkn man stöter sig, på

hkn man snafvar (härmed menas Christus, emedan

den som stöter sig på hans förnedring och kors-

död genom sin otro störtas i förderfvet); anstöt

ridévac 7tp. zcvt Eom. 14: 13 egentl. sätta d. ä.

gifva, bereda ngn anstöt = gifva ngn anledning

till ett mot samvetet stridande handlingssätt 1. i

allmänhet synd, äfven yevéadai rivi np. 1 Cor.

8: 9 blifva för ngn anledning till synd, se ock

axdvdaXov.

TTpo^xonyj, iyC)
:
f] (följ.) - fgde, anstöt, metaphor.

anledning till otro 1. synd 2 Cor. 6: 3.
*

Tvpo^xönrco, éxatpa (xotttco) slå, stöta till 1. emot

a) i egentlig mening: rov Tråda irpbc; Xldov Mt.

4: 6, Lc. 4: 11, äfven absol. Joh. 11: 9- 10

(neml. ngt som ligger i vägen), rivi Mt. 7: 27

stöta 1. rusa 1. storma på ngt (om floderna och

vindarne); b) i trop. mening: stöta sig, taga an-

stöt på rivi Rom. 9: 32 (se npösxoppa), ev rivi

Bom. 14: 21 »hvarpå din broder tager anstöt»

d. ä. hvarigenom han förledes att handla mot sitt

samvete, äfven absol. 1 Petr. 2: 8 (scil. npbz

Xiftov åxpoycoviaiov stöta sig emot hörnstenen

d. ä.) störtas i förderfvet.

npo^xuAuo, exoXiaa (xuXico) vältra till 1. framför ri

éni n Mt. 27: 60.
*

npozxuvéco, rjoa), rjaa (xuvéco kyssa) Hinnan ad-

orare, egentl. manu ori admota quem salu-

ta re d. ä. lägga handen på 1. föra handen till

munnen och med en kyss utsträcka den emot en

annan för att derigenom bevisa denne sin vörd-

nad (så plägade Grekerna tillbedja sina gudar),

vörda, tillbedja; {Perserna åter kastade sig ned

för sina konungar och kysste jorden — slafvisk

vördnad) falla till ngns fötter, kasta sig ned för

någon, hylla. Hos Osterländningarne plägade de

lägre, då de mötte de högre, buga sig för dem

eller ock, i förhållande till deras rang, kasta sig

ned till marken och med ansigtet beröra jorden

för att ådagalägga sin vördnad och underdånighet,

deraf i N. T. rreaojv 1. neacbv ém rob? Tzödaz

1. epnpoa&ev ra>v nodwv rivo<; 1. ém ro 7:p(K-

(äizov -posxovsiv rivi Mt. 2: 11 al. 1. évdiTribv

tivoc 1. xcov Tzodcöv nvoz Ttp. Lc. 4: 7, Apoc.

3: 9, L ensamt rep. zcvt Mt. 2: 2 al., äfven (efter

profangrek.) Ttp. riva Mt. 4: 10 al.; brukas i syn-

nerhet om att tillbedja Gud rw Qew 1. rov Geov

Mt. 4: 10 al, 1. absol. Joh. 4: 20 al., zp. ézc

rb äxpov riyc puftdou aörou Hebr. 11: 21 han

tillbad 1. nedböjde sig (neml. för Gud) öfver spet-

sen af sin stäf 1. spira (Jacob föreställes sittande

på sängen stödd på sin staf — för ålderdoms

skull kunde han icke falla på sina knän — LXX
läste HtSÖ staf st. !"lt3Ö bädd); äfven om att

tillbedja Frälsaren Mt. 2: 2 al.

Ttposxuvr]ri]<;, ou, b (fgde) tillbedjare Joh. 4: 23.
*

nposXaAÉco, rjaa (XaXéoj) tala för 1. till, tilltala rivi

Act. 13: 43, 28: 20.

TTpozXapfidvw, eXaftöpyv (Xapftdvco) dertill 1. dess-

utom taga, få, bekomma, taga till hjelp, antaga;

i N. T. endast med. a) taga till sig, afsides (för

att tala med ngn mellan 4 ögon) Mt. 16: 22,

Mc. 8: 32, taga 1. få med sig Act. 17: 5 (ss.

medhjelpare att ställa till upplopp), taga till sig

Act. 18: 26 (för att närmare undervisa), taga till

sig 1. upptaga Rom. 14: 1, 15: 7, Phil. (12). 17

(i broderlig gemenskap), om Gud Eom. 14: 3 och

Christus Eom. 15: 7 (hka upptagit de troende i sin

gemenskap), upptaga hos sig (för att herrbergera)

Act. 28: 2. — b) taga till sig ri Act. 27: 33

ngn scil. rpofJjz föda, hkt är utsatt v. 36.

TcpikXrji/uz, ewf, ^ (fgde) egentl. tagande dertill, an-

tagande, upptagande Kom. 11: 15 (neml. af Gud

i Hans folks gemenskap 1. i Hans nådeförbund). *



Ttpo^pévc», épsaa (pévco) förbli/va, blifva h stadna

qvar év röna) ztvi 1 Tim. 1: 3 1. absol. Act.

18: 18, 1. hålla ut ttvl hos ngn Mt. 15: 32 1.

absol. Mc. 8: 2; metaphor. förblifva, hålla sig fast

vid zivt ngn Act. 11: 23, äfven fortfara med 1.

framhärda uti Tive ngt Act. 13: 43, 1 Tim. 5: 5.

Ttpo^oppi^m; (opptaftrjv (bppiCco Lägga för ankar af

8ppo<; redd, ankarplats af élpto binda, emedan

skeppen bindas och ligga fasta vid ankaret) vid

en plats lägga skeppet för ankar; med. och pass.

lägga sig 1. ligga för ankar, inlöpa i hamn, landa

Mc. 6: 53.
*

jzposoipeiXw (dfecÅco) dertill 1. dessutom vara skyl-

dig, Tip. xai osauzov pm Phil. 19 du är der-

jemte skyldig mig (utom det jag förklarat mig

vilja betala dig) äfven dig sjelf (emedan jag gjort

dig till christen — Paulus hade neml. omvändt

honom, så att han hade Paulus att tacka för sitt

jag ss. föremål för Ccoi] alwvws, jfr Lc. 9: 25 —
Pauli ord, som han säger sig hafva skrifvit med

egen hand, innehålla ett kärleksfullt skämt). *

f 7rpozo%$i£(o, cöy&iaa (dyäi^co = hyftito vara

tungt lastad, transl. vara tung till sinnes, vid

svårt lynne, vred, förargad af äy&os börda af

dyco) transl. vara missnöjd, stött, förargad, har-

mas, förtörnas zivi på ngn Hebr. 3: 10. 17.

f TcpåsnEivo!;, ov (jtéiva, 7] hunger) dertill 1. der-

jemte 1. dervid hungrig Act. 10: 10. *

rrpocnrjyvupc, émjqa (jz-qyvvpi) fästa 1. häfta vid

Act. 2: 23 {scil. to) ozaupw). *

Tzpo^niitzco, éizeoov, éneaav Mt. 7: 25 (rctTtzaj) falla

till, falla ned framför ngn, falla ngn till fota 7ipb<;

zobs Ttndai; zivöz Mc. 7: 25, ro?c yövaai zivo<z

Lc. 5: 8, äfven blott zivi Mc. 3: 11 al.; stöta på

ngt (med våld), anfalla, falla öfver ztvi Mt. 7: 25.

npo^Ttoiia) (jtotiio) i N. T. endast i med. göra sig

till, föregifva, låtsa med infin. Lc. 24: 28. *

Tipo^Ttopsuopat (Tiopsuopai) gå 1. träda fram ztvi

till ngn Mc. 10: 35. *

npospijyvupi, éfipy$a (prjyvup.t) bryta in 1. slå, stöta

på 1. mot Tivt ngt Lc. 6: 48. 49.

Ttpo^xdaaa), éza$a-, zézaypat (zdaaco) tillförordna

1. anordna, ålägga, påbjuda, anbefalla ztvi 1. zi 1.

Tive zi Mt. 1: 24 al.; np. xatpot Act. 17: 26

anordnade 1. bestämda tider 1. tiderymder (neml.

för deras boning 1. boende på jorden).

Trpnazdzis, tdoc, ^ (npoioTTjpi) förestånderska, be-

skyddarinna (för främlingar) zivik för ngn Pom.

16: 2, jfr Bom. 12: 8 och se Tzpo'iax7]pi.
*
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nposzi&rjpi, imperf. 3 pers. ezi&et och ezcfty, é&rjxa,

édrjv; e&é/rqv, Te&yaopat, széd-fjv (ziävjpt) dertill

sätta, ytterligare sätta 1. lägga, np. rjpuv maztv

Lc. 17: 5 gif oss mera tro d. ä. starkare tro —
»föröka oss tron»; tillsätta 1. -lägga, -foga z\ érci

zi Mt. 6: 27, Lc. 12: 25, ém zivi Lc. 3: 20 ngt

till ngt, zivd zfj éxxÅyaia Act. 2: 47 tillfoga till,

förena med församlingen; i likhet med ^D^ öfver-

sättes det i förening med andra verber adverbia-

liter vidare, ytterligare, desstdom o. s. v. ss. izpos-

&elc sots Lc. 19: 11 tillfogande d. ä. vidare sade

1. framställde han, nposé&ezo Ttépipat Lc. 20: 11.

12 vidare 1. ytterligare sände han, np. auMafieiv

Act. 12: 3 han lät ytterligare gripa; — pass.

sättas, läggas till np. izpbz xobz itazépas ouxob

Act. 13: 36 han blef lagd till sina fäder, nedsatt

i sina fäders graf (har afseende på bruket att ned-

sätta liken i familjegrafvar), zu> Kupicp Act. 5: 14,

11: 24 tilläggas HEliren d. ä. gemenskapen med

Christo, äfven absol. Act. 2: 41 till samfundet af

JEsu bekännare = de heligas samfund, Trapjjzrj-

aavzo piq — Åoyov Hebr. 12: 19 de undan-

bådo sig att tal ställdes till dem d. ä. att ngt

vidare sades dem; zauva- — bpiv Mt. 6: 33

detta allt (mat, dryck, kläder) skall tilläggas d. ä.

åtfölja 1. följa med (uppnåendet af eder andliga

traktan — så att J icke behöfven denna andra

omsorg).

npo^zpéyco, iopapov (zpéyco) springa fram 1. till

Mc. 9: 15 al.

nposipdytov, au, ro (Ttpoc, (payeiv, se EoDico) tillkost,

sofvel = 7:po<;6(prjpa hos Attikerna, Joh. 21: 5. *

7rpu<:<pazo^, ov (npås, ipaziK adj. vble antingen af

obrukligt (fdeo, hvaraf p. p. Ttécpapat jag har

blifvit slagtad, dödad, eller af <pd.co, (frjpi) enligt

förra derivationen : kort förut 1. nyss slagtad,

dödad, färsk, frisk (om kött), sedan i allmänhet

frisk, ny, recens; enligt den sednare: nyss nämnd,

deraf ny, frisk — i begge fallen uppkommer be-

tydelsen af notio adjuncta, Hebr. 10: 20. *

nposcpdxajs, adv. (af fgde) nyligen, nyss Act. 18: 2.
*

Ttpozipipa), evfjvoya, Tjvsyxa och rjveyxov, yvéyttyv

((pépco) frambära, framhafva, offero ztvd 1. zc

ztvi Mt. 4: 24 al., framräcka uvé zc Mt. 22: 19,

Lc. 23: 36, Joh. 19: 29, erbjuda ztvi zi Act.

8: 18, i synnerhet om att frambära 1. bringa ngn

skänker, offer (Frälsaren, Gud) Mt. 2: 11 al., Äa-

zpetav z(3 9s(p Joh. 16: 2 (se Åazpsia — den
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Judiska fanatismens grundsats är bekant: omnis

effundens sanguinem improborum sequa-

lis est illi, qui sacrificium facit), damasts

xai Ixervjpiac; Hebr. 5: 7 offra böner och Åkallan

(med starkt rop och tårar — härmed åsyftas så

väl Christi lidande i Gethsemane, som hans klago-

rop på korset; innan Christus i den himmelska

helgedomen frambar sitt offerblod till de sinas

försoning inför Gud, måste Han frambära detta

offer af bön och tårar, hvarigenom Han till sin

heliga menniskonatur vardt fulländad, d. v. s. icke

från synden renad — ty Han var utan synd —
utan upphöjd öfver möjligheten att falla —- se

vidare äpytspsus), äfven absol. offra ss. nepi aiw.p-

Tta>v Hebr. 5: 3 (scil. &uaia<: se v. 1) för syn-

der, frambära syndoffer; — med. bära sig åt 1.

till, uppföra 1. bete sig emot ngn, behandla ngn

Tivi Hebr. 12: 7.

npo^<pc?,vj^, ic (<piÅéco) för kärlek, som bidrager till

kärlek, älskvärd, älskelig Phil. 4: 8.
*

nposcpopd, ac, f] (jtposipépio) egentl. frambärande,

oblatio, sedan och i N. T. det framburna, ob-

lat um, gåfva, offer a) egentligen oblodigt, spis-

offer = nriJÖ (se äuaia) npozwipeiv np. Act.

21: 6 frambära offer, äfven Act. 24: 17, Hebr.

10: 5. 8; metaphor. np. tcov é&vwv Rom. 15: 16

hedningarnes offer d. ä. det offer som hedningarne

äro (de af Paulus omvända och derigenom Gudi

till en egendom helgade hedningarne voro det

offer, som aposteln ss. JEsu Christi prest fram-

bar Gud); — b) offer i allmänhet, (äfven blodigt)

ss. rrp. xai ftuaia Eph. 5: 2 gåfva (offer i all-

mänhet) och slagtoffer, np. nepi upaprlac; Hebr.

10: 18 syndoffer, Hebr. 10: 10. 14 (om Christus).

npos<pcovéto, rjaa {cpcovéco) till-ljuda, tillropa, -kalla,

-tala vivi och riva Mt. 11: 16 al.

npocyaipco {ya.ipco) glädja sig dertill, yttra sin

glädje Mc. 9: 15
||
nposTpéyovTeq. *

f TCptkyoaa;, £&>e, rj (npnzyéco be- k pågjuta, af

np<k, yéco) pågjutning 1. -stänkning, bestänkelse

Hebr. 11: 28 (har afseende derpå, att dörrarne

beströkos med offerlammets blod).
*

mpoc^auä*, ((/'auw röra) röra vid uvi ngt Lc.

11: 46.
*

f npoc;<onoÅY]nTé(o, äfven -IrjpnTeto Tisch. (följ.)

hafva anseende till 1. göra afseende på personen,

visa mannamån Jac. 2: 9.
*

f nposconoXrjnTrjS, ou, ö, äfven -kiftlircjjG Tisch.

(np(k(onov, Xapftävco) som har anseende till per-

sonen, partisk Act. 10: 34. *

f npozconoJ.y^ia, «<r, ?j Tisch. har -Xrjp<pia (se fgde)

mannamån, anseende till personen, partiskhet Rom.

2: ii, Eph. 6: 9, Col. 3: 25 (så att HERren

skulle gynna herrarne på tjenarnes bekostnad);

tv np. Jac. 2: 1 under det J hafven anseende till

personerna L med olika afseende på personerne.

npt'i<;ionov, ou, to (nptk, &<p öga, anlete af obruk-

ligt onxco, öfiopat, fut. till hpäto) l:o) ansigte,

anlete Mt. 6: 16. 17 al., mrccsiv em np. Mt.

17: 6 al. (se ninTco), to np. rjyc yevioeioz Jac.

1: 23 (se yheatz), tu> np. Gal. 1: 22 till an-

sigtet d. ä. personligen, npo^ojnw ou xapoia 1

Thess. 2: 17 till ansigte (personligen frånvarande)

icke till hjerta (emedan för kärleken icke finnes

rum L afstånd), xauyäabat ev np. xai ou xapoia

2 Cor. 5: 12 berömma sig af sitt ansigte och

icke sitt hjerta (en högst träffande charakteristik

på motståndarne ss. hycklande prålare — före-

målet för deras sjelfberöm är ansigtet d. ä. helig-

heten, ifvern, kärleken o. s. v., hka framställa sig

på deras ansigte; men af hjertat berömma de sig

icke, ty af det som de berömma sig är hjertat

tomt); — i större 1. mindre mån hebraismer äro

följande: ev np. tiv6<; 2 Cor. 2: 10 i ngns an-

sigte d. ä. för ngns ögon 1. inför ngn, etc np.

Ttvoz 2 Cor. 8: 24 inför ngns ansigte, i ngns

åsyn, inför ngn, xarä np. tcvoz Act. 3: 13 al.

1 ansigtet, inför ngn, på nära håll, 2 Cor. 10: 1

ss. närvarande ( )( dncov), npb np. tivo<; Mt. 11:

10 al. framför ngns ansigte, framför ngn o. s. v.,

to np. auTou éovqpcaev Lc. 9: 51 (se az^piZio)

— hotande ansigte, straff np. Kupioo hti noiouv-

rac xaxd 1 Petr. 3: 12 egentl. HERrens ansigte

är vändt emot ogemingsmän (jfr Ps. 34: 17);

utseende, i synnerhet om liflösa ting ss. Mt. 16: 3,

Lc. 12: 56, Jac. 1: 11; yta Lc. 21: 35, Act.

17: 26. — 2:o) metonym. person to np. auTou

7}v nopsuöusvov Lc. 9: 53 hans person d. ii. han

sjelf i egen person färdades per hebrcnsmutn (jfr

2 Sam. 17: 11 och LXX versionen), ^Xinsiv s<V

to np. tivos Mt. 22: 16, Mc. 12: 14 se på ngns

person = hafva afseende på ngns yttre ställning

= hafva anseende till personen, np. /.aupldvsiv

TtV(k 1. utan nvik Lc. 20: 21, Gal. 2: 6 —
1D \JD N^O antaga 1. åtaga sig ngns person,



TzpOTÖ.aau)

hafva anseende till personen, göra ngt af consi-

deration för ngn, vara partisk, Ttp. tiaupdCscv

Jud. 16 skänka sin beundran, krypande hyllnad

åt en person, krypa för ngn.

Ttpozdaaa); zézaypai {zdaaco) egentl. ställa framför,

förut bestämma Act. 17: 26
||
Ttposzsza-jrpévouc.

*

Ttpozeiva), éveiva (zeiva> t en do, spänna, sträcka)

protendo, framsträcka zivd ro?c ipdai Act. 22:

25 ngn för piskremmarne d. ä. »sedan de fast-

bundit honom vid en påle för att gisslas».
*

Ttpozepoz, a, o v, comparat. (af Ttpo) prior, förre,

förrig, förr, föregående, tidigare Eph. 4: 22; neutr.

ss. adv. prius, antea, förr, förut Joli. 6: 62 al.,

förra 1. första gången Gal. 4: 13; <5, rj Ttpåzepov

Hebr. 10: 32, 1 Petr. 1: 14 den förre, förrige.

' Ttpozcäypt
;

Ttpoettépyv (zi&Tjpt) före- 1. framsätta,

-ställa; i N. T. med. framställa 1. offentligen ut-

ställa för sig Rom. 3: 25, föresätta sig med infin.

Rom. 1: 13, föresätta 1. företaga sig ev auzw

Eph. 1: 9 i sig d. ä. i sitt hjerta (neml. att ut-

föra — anthropopathiskt om Gud).

7ipozpen co; ezpecbdpTjv {zpénto) drifva framåt, på-

drifva, uppmuntra Act. 18: 27 (nemligen lärjun-

garne). *

Ttpozpéyio, édpapov (zpéyco) framspringa epTtpooftev

Lc. 19: 4 i förväg, rdyiåv zwos Joh. 20: 4 for-

tare än ngn.

TtpoÖTtdpyco (OTtdpyoj) förtet vara, vara tillstädes,

befinna sig Act. 8: 9 (i staden, innan Philippus

kom dit); öfversättes ock ss. adv., när det står

vid ett annat verb (liksom zuyydvw, Aav&dva)

o. s. v.) Ttp. cov ev éyftpa rtpöz ziva Lc. 23: 12

jag befinner mig förut i fiendskap till 1. med ngn.

npocpacriz, e«f, i] (itpocpatvco låta synas framför)

egentl. låtande ngt synas framför, förevändning

(liksom en skärm, bakom hkn man gömmer 1.

döljer sin rätta mening), föregifvande, täckmantel

o. s. v. Ttpofdaei (Mt. 23: 14) Mc. 12: 40 al.

för skens skull, med hyckleri Phil. 1: 18 (så att

predikan om Christus är en förevändning, bakom

hkn de dölja hat, afund, cabaler), Act. 27: 30

(under den förevändning att de ämnade o. s. v.),

Ttp. oux eyouai Joh. 15: 22 de hafva icke ngn

förevändning 1. ursäkt = de kunna ingenting före-

bära till sitt urskuldande, oux éyevij&Tjpev ev Ttp.

TtÅ£ove$tat; 1 Thess. 2: 5 vi uppträdde icke med

förevändning för girighet 1. egennytta (så att evan-

gelii predikan var en förevändning, en täckmantel,

Melunder, Grek. Lex. t. N. T.

npoarjTrjs 281

bakom hvilken vi dolde vårt egentliga ändamål —
egennytta).

Ttpo(fépco {(fépa>) frambära zl ex zivog Lc. 6: 45. *

Ttpoiprjzda, ac, v] (följ.) propheterande a) en pro-

phets utsago, prophetia Mt. 13: 14 al. xazä r«c

Ttpoayouaan; é-rtc ae Ttp. 1 Tim. 1: 18 enligt de

förre prophetiorna (utsagorna från G. T.) öfver

dig (som neml. utsädes öfver dig vid inställandet

1 ditt embete — jfr 1 Tim. 4: 14), Ttp. Ypatpyjs

2 Petr. 1: 20. (21) skriftprophetia 1. prophetia i

Skriften (neml. G. T.) ; — b) gåfvan af prophetia

1. prophetiskt (d. ä. theopneustiskt — som af den

H. Ande omedelbart ingafs — se vidare Ttpof/j-

r^c) föredrag Eom. 12: 6, 1 Cor. 12: 10 al.

Ttpocprjzeuto, euaco, eoaa (följ.) vara en prophet,

prophetera a) hafva prophetians gåfva (se följ.)

Mt. 7: 22 al; — b) förutsäga Ttepc ztvoc Mt.

15: 7 al., äfven zivi Jud. 14 i afseende på ngn.

TtpofTjzrfi, ou, 6 (Ttpo<prip.i förutsäga, förkunna) A) i

dass. Grekiskan egentl. oraklets tolk d. v. s. den

som uttyder den inspirerade siarens (pdvzts) ut-

sagor för de frågande, sedan i allmänhet inter-

pres deorum, gudarnes tolk, som förkunnar gu-

darnes vilja = p.dvzis, vätes, siare, prophet —
äfven skald, i hkn mening ordet nyttjas Tit. 1: 12

(se Kpyc); — B) i N. T. utgör ordet en öfver-

sättning af (af i Niphal förkunna

o. s. v.) interpres Dei, Guds tolk, af hkn Gud

betjenar sig för att kungöra menniskorna sina be-

fallningar (jfr det classiska stället Exod. 7: 1) af

Guds ande ingifven, inspirerad, prophet. Ordet

nyttjas l:o) om G. T:s propheter ss. Mt. 1: 22

al. ; — 2:o) metonym. om propheternas skrifter

Mt. 5: 17 al., o vöpoz rj 1. xai 01 Ttp. 1. c. al.

(se vopoz); —1 3:o) i allmänhet om sådana lärare,

hka voro af Gud sände för att förkunna Hans

vilja och råd för menniskorna ss. Mt. 10: 41 al.,

så oin Johannes döparen Mt. 11: 9 al., om Fräl-

saren Mt. 21: 11 al.; — 4:o) om N. T:s pro-

pheter 1. propheter i den första christna kyrkan

Act. 11: 27 al. ; deras verksamhet var visserligen

analog med propheternas i det G. T. — (dessa

sednare blefvo genom uppenbarelse, uppmaning,

ingifvelse från Gud skicklige till sitt värf, som

bestod uti att afslöja det förborgade och uppen-

bara Guds rådslag; förutsägelsen af det tillkom-

mande utgjorde visserligen icke något nödvändigt

charakteristiskt moment, men helt naturligt sväf-

36
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vade den upplysta blicken öfver till det komman-

de); dock måste propheterna i den christna kyrkan

och församlingen skiljas ifrån G. T:s, ty de förres

charakteristiska kännetecken är, utom gudaingifvel-

sen, den kraftiga bekännelsen om JEsus Chr.; så

kallas alltså inspirerade lärare och talare, hka ut-

märka sig framför mängden derigenom att de med

stort eftertryck vittna om Christus, stärka andras

troslif och uppbygga församlingen, se t. ex. Act.

15: 32, äfvensom artikeln Bapvaftaz. Dessa in-

spirerade (af den H. Ande ingifne lärare), hka i

upphöjd stil improvisoriskt höllo religiösa föredrag

efter som Anden gaf dem att tala, skiljde sig a)

från yXcbaoaiz AaXouvzes deruti, att deras andliga

hänryckning icke, ss. dessas, var stegrad ända till

ett utomsigvarande, så att förståndsverksamheten

helt och hållet trädde tillbaka (»propheternas an-

dar äro propheterna underdåniga» 1 Cor. 14: 32);

b) från dtduoxaXot deruti, att desse sednare icke

egentligen hade gåfvan af ett theopneustiskt före-

drag efter ögonblickets ingifvelse, utan efter förut-

gången öfning på ett mera förståndsenligt sätt,

dock i enlighet med Guds andas upplysning, lem-

nade en jemt fortgående undervisning i Evangelii

lära och tillämpade den på sina åhörare (se för

öfrigt jlwaau. och diouaxc/Åos). — Anm. Om pro-

pheterna i G. T. se II. Eeuterdahls afhandling,

Lund 1824; om prophetskolorne, se artikeln 2a-

powrjh

rcf>o<pyjTcyjK, '/], ov (fgde) tjenlig för, tillhörig en

prophet, firophetisk Rom. 16: 26, 2 Petr. 1: 19.

TTpo(p9jzi<z, tdos,
s
q (femin. till 7ipo<prjrrjs) prophetissa

Lc. 2: 36, Apoc. 2: 20, se Tzpo(prjz-f]s.

npofUö.vco, é<pt)aoa (<pduva>) förekomma zcvd Mt.

17: 25.
*

Tvpoyeipi^opat, tapat, lodprjv (yecpt&o hafva i hän-

derna, handtera af %&'ip) taga för händer, taga sig

för ngt, förehafva, inom sig besluta, bestämma,

förordna, utköra åt sig zcvd zi Act. 26: 16 ngn

till ngt, äfven zcvd med infinit. Act. 22: 14;

p. p. p. utkorad 1. förordnad Act. 3: 20
||
npo-

xexyjpvypévov.

npoyscpozovéco; Tjpai (yscpozovéa) förut välja, in-

sätta, bestämma, förordna Act. 10: 41 förut (före

uppståndelsen) utvalde.
*

Ilpöyopos, nu, o Prochorus, en af de förste 7 dia-

coni i Jerusalem Act. 6: 5.
*

npuu.vu., -fjc;, q (egcntl. femin. af npupvtk ytterst,

efterst qsi nepupvåt; af népa?) st. Tzpupvq vaus

(hos Homerus) eftersta delen af skeppet, puppis,

bakstam, akter )( Tzpcopa, Mc. 4: 38, Act. 27:

29. 41.

Ttptoc, adv. (~po) tidigt på dagen 1. morgonen, bit-

tida, ma ne, )( öipé, Mt. 16: 3 al., apa ~p. Mt.

20: 1 (han utgick straxt på morgonen — utmär-

ker att utgåendet var samtidigt med ~p(ot, likson*

man säger: han steg upp med solen), éni zö ~p.

Mc. 15: 1 mot morgonen, å7zb np. §?<wc ha~ipai;

Act. 28: 23 från morgonen ända till aftonen;

rep. är Mc. 13: 25 fjerde nattväkten kl. 3—

6

på morgonen, se ulzxzopofcovca.

Tzpcota, ac, Tj (egentl. femin. af r.pojcoz tidig — af

Ttpå — scil. cbpa) morgonstund, morgon Mt. 21:

17 al., genit. 1. c. om morgonen, tidigt.

Tipcocpoc, 7], ov (npcoc) tidigt på dagen 1. året )(
1

o<l>ipos, 7ip. scil. uezoz Jac. 5: 7 tidigt regn (med

afseende på den om hösten utsådda säden), »aria-

regn», d. v. s. det regn, som föll och faller i

Österlandet ifrån slutet af October till början af

D.ecember, höstregn. *

TipcocuiK, -q, 6v = fgde, åazqp rzp. Apoc. 2: 28

morgonstjernan, den klart lysande stjernan, som

bebådar soluppgången (metaphor. för det vissa lef-

vande hoppet om en slutlig seger); så kallar HER-
ren sig sjelf Apoc. 22: 16. Anm. Både rzpeocpoz

och TTpcoivfK äro sednare former af det classiska

7rpd>co<z.

Tzpaipa, öc, (xpo, öpäw — den delen af skeppet

som synes förut) pro ra, framstam, fören Act.

27: 30. 41. Anm. Att ordet ursprungligen varit

adject., synes deraf, att Homerus säger vt)os ~pu>-

ptj )( Tupöpva.

rtpcozeuco (-pcbzos) vara den förste, förnämste, inne-

hafva första rummet 1. högsta rangen Col. 1: 18.
*

i TzpcöToxattedpca, ac, rj (~pa>zoz. xaäéopa) främsta

sätet, första 1. hedersplatsen, högsäte Mt. 23: 6 al.

f TTpcozoxÅcma, ac, ?] (följ., x)jo'ca) främsta (ligg-)

platsen vid bordet Mt. 23: 6 al.

npcozoc;, f]i ov (qsi Ttpåaroz L -pozazoz) superlat.

till comparat. Tzpozspoz (af npö) primus, /Örst

l:o) till tiden 1. ordningen Mt. 10: 2 al., noÅÅOt

ds eaovzac x. z. A. Mt. 19: 30 men många skola

vara först ss. sist (sayazoc scil. ovzsz ehuru de

äro sist, neml. i auov ooroc) och sist ss. först

(irpcözoc scil. oVrec ehuru de äro först — detta

ställe — Mt. 20: 16 «/. handlar livarken om rang

eller om Judar och hedningar — se vidare &o%(lm

zos); obs. kvzoty -p. év é-ayyeXca Eph. 6: 2
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ett bud i löftespunkten först (icke i ordningen);

vid indelning b Ttp., hvarefter följer b åsuzspoz,

b zpizos Mt. 22: 25, står skenbart ss. compar.

Joh. 1: 15. 30 Ttp. épou förr än jag, egentl.

först med afseende på 1. i jemförelse med mig

(se ock Joh. 15: 18), äfven Mt. 21: 28. 36,

Act. 1: 1, men torde stå i comparativi ställe 1

Tim. 5: 12; zå saj[ava — zwv Ttp. Mt.

12: 45 (se zayazoz); står, liksom primus, st.

han är den förste som 1. ss. adv. först, äfven

förr, förut (om tvenne) ss. Lc. 2: 2, Joh. 1: 42

al.; — Ttpcözov och Ttpcuza ss. adv. först, först

och främst, i förstone 1. början, för det första,

för första gången Mt. 5: 24 scepe; sedermera vid

indelningar: åzuzzpov, zpczov 1. STtecza 1. étza

o. s. v. Mc. 4: 28 al., se en vidlyftigare indel-

ning t. ex. 1 Cor. 12: 28; ofta står Ttpcözov p.év

utan att ett inetza följer ss. Rom. 1: 8 al.,

Ttpcözov phv påp ozi Rom. 3: 2 ty först och

främst (är det ett företräde) att, TtapaxaXcö Ttpco-

zov Ttdvzcov 1 Tim. 2: 1 jag förmanar först af

allt, aldraförst. — 2:o) till rang 1. värdighet främst,

förnämst Mt. 20: 27 al, oe Ttp. Mc. 6: 21 al.

proceres, de främste 1. förnämste i ett land

o. s. v., ozoXfy
fy

Ttp. Lc. 15: 22 den förnämsta

(yppersta) klädningen, sv Ttpcözov: 1 Cor. 15: 3

in primis, ibland de förnämsta (lärorna) d. ä.

framför allt; kan äfven sägas in malam partem

ss. 1 Tim. 1: 15.

Ttpcozoazdzrj:, ot>, b (fgde,
r

iaz'/]p.i) som står främst,

i en <rnjoc (rad 1. rote af soldater), främste man,

anförare (ty de stodo främst), hufvudman för ett

parti Act. 24: 5.
*

f Ttpcozozöxta, andra Ttpcozozoxzta, cov, zd (följ.)

förstfödslorätt Hebr. 12: 16 (den förstfödde hade

stort anseende inom familjen och erhöll efter fa-

drens död dubbel arfslott och förmynderskapet

öfver sina ännu ogifta syskon. — Padren var för-

bjuden att öfverflytta denna rätt på en yngre son

— den förstfödde kunde likväl sjelf afyttra denna

rätt Genes. 25: 31 följ.).
*

itpcozözoxoz, ov (npcozoz, zézoxa af zixzco) förstfödd

Mt. 1: 25, Lc. 2: 7, äfven om djur Hebr. 11: 28

(den förstfödde bland mankön var Jehova helgad

och måste frambäras i templet, der han vanligen

friköptes för en summa, som icke fick öfverstiga

4 sikler — hade många företräden, se fgde ord);

Rom. 8: 29, Hebr. 1: 6 (om Christus, hkn ss.

menniskoslägtets förstfödde har förstfödslorätten
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d. ä. herrskarerätten öfver sina bröder, jfr Genes.

27: 29; men äfven Englarne skola tillbedja Ho-

nom), Ttp.. irdoYjs xzlasco: Col. 1: 15 i jemförelse

med hvarje kreatur d. ä. född förr än ngn ska-

pad varelse, Ttp. zcuv vsxpcöv Apoc. 1: 5 förstfödd

bland de döda (d. ä. som först blef åter lefvande),

éx zcov vexpcov Col. 1: 18 är tänkt liksom dva-

ozyjvat éx zcov v., så att Christus utgår ur Hades,

de dödas rike, och återvänd i kroppen med denna

utgår ur grafven); Ttp. Hebr. 12: 23 betecknar

dem, som först blifvit omvända till tron på Chri-

stum (neml. dem, i och med hka 30 år förut

christna kyrkan uppstod).

Ttzauo, Ttzaccrco, 'énzaiaa (beslägtadt med Tzmzco, Tté-

Ttzcoxa) stöta till ngn, bringa på fall, vanligen och

i N. T. inträns, stöta emot, snafva, stappla trop.

Rom. 11: 11, 2 Petr. 1: 10 (gå förlustig om sa-

ligheten), tcz. sv kvi Jac. 2: 10 stappla, fela, syn-

da uti ett (bud 1. afseende); »den som hållit hela

(den öfriga) lagen och syndat i ett afseende (mot

ett bud), har (derigenom) blifvit saker på alla»

(denna sats kan upplysas på följande sätt: lagen

är att likna vid en inhägnad, en gärdesgård; den

som brutit ned den på ett ställe, har gjort hela

gärdesgården onyttig, eller den som rycker en sten

ur en mur, kommer hela muren att ramla — för

öfrigt menas med felandet emot ett bud icke ett

enstaka fall, utan en fortsatt öfverträdelse af detta

ena bud), sv Xåycp Jac. 3: 2 uti ett ord (ss. lära-

re), TtoXXd ibid. fela mycket 1. »i många stycken».

7tzépva, /)<;,
fy

häl, Inrjpev in éps zfyv Ttz. Joh.

13: 18 har redan upplyftat emot mig sin häl 1.

fot (neml. för att bringa mig på fall); sjelfva ut-

trycket, tydligen hämtadt från Ps. 41: 10, anses

hafva sin grund deruti, att vid brottandet den ene

sökte bringa den andre på fall derigenom att han

satte foten framför och derigenom hällade (halade)

omkull honom
;
enligt andra mindre rätt från seger-

vinnarens sed att sätta foten på den besegrades

nacke; enligt andra åter från sparkande hästar. *

Ttzepoycov, ou, z6, diminut. (af följ.) liten vinge, ving-

lik betäckning, tak som lutar åt begge sidor, Ttz.

zoö itpoo Mt. 4: 5, Lc. 4: 9 har blifvit olika

förklaradt; sannolikt menas dermed tinnarne på
taket öfver ozoä ^oXopxovoc vid östra sidan af

tempelberget, från hvars höjd man såg ned i ett

svindlande djup, Josaphats dal — andra antaga

kanske lika rätt ozoä {HamXtxfy vid södra sidan

af tempelberget.
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nzépu$, y^oc, yj (— nzspöv, zö af nézopat, nzé-

a&ai) vinge Mt. 23: 37 t^. ; Apoc. 12: 14 gifvas

qvinnan 2:ne örnvingar för att underlätta hennes

flykt till öknen (bilden hämtad från Exod. 19: 4,

Deuteron. 32: 11) — hon (d. ä. Judiska natio-

nen) är utan hem, men räddas ändock.

nzrjvöc, öv (nézopat, nzrjvcu) bevingad; subst.

fogel 1 Cor. 15: 39.
*

Ttznéco; jj&rjv (beslägtadt med nzqaaco, nzcbaaco

huka sig ned af fruktan, samstämmigt med ncnzco)

skrämma; pass. rädas, frukta Le. 21: 9, 24: 37.

nzörjou;, ect»c, i) (fgde) skrämsel, fruktan, cpofitlöbai

nz. 1 Petr. 3: 7 hysa fruktan. *

Ilzoltp.dk, cåoz, t) (det fordna egentl. af so-

len uppvärmd het sand, Axycb; hos Grek. författare

äfven
v
Axtj) Ptolemais (troligen af Ptolemoeus La-

thurus från JEgypten, som eröfrade staden 103

f. Chr.), stor sjöstad med hamn vid en mer än

milslång vik af Medelhafvet omsluten på 3 sidor

genom en halfcirkel af berg, bland hvilka Cnrmel,

norr om och icke långt ifrån mynningen af den

lilla floden Belus. I alla tider voro dess invånare

till största delen hedningar; ehuru äfven en Ju-

disk coloni efter Babyloniska fångenskapen der

satte sig ned. Kejsar Claudius skänkte staden

Romersk borgarerätt, hvadan hon kallades colonia

Claudii ccesaris; nu heter hon S:t Jean oVAcre,

är den bästa hamnplats på Syriska kusten, nyc-

keln till Galilaea och slutpunkten af den handels-

väg, som går från Damascus till hafvet. Hon
räknar 10,000 invånare; fkmr Act. 21: 7.

*

nzöov, ou, z6 (nzuco) kastskofvel, -skyffel, -skopa,

hvarmed den uttröskade säden på en luftig loge

kastades för att rensas ifrån agnar, trop. Mt. 3:

12, Lc. 3: 17.

nzupco (beslägtadt med nzoéco, hkt se) göra skygg,

skrämma; pass. blifva skygg (i synnerhet om hä-

star), råka i bestörtning 1. förskräckelse, skräm-

mas Phil. 1: 28.
*

nzuop.a, azoq, zö (nzuco) det utspottade, spott Joh.

9: 6.
*

nzuaaco, enzu^a vika, lägga ihop (kläder), samman-

rulla (ett pergament) = slå igen en bok (hos oss)

Lc. 4: 20. *

nzuco, tnzuaa (onomatop. ord) spotta, spotta ut Mc.

7: 33 al.

nzcbpa, azoz, zö (ncnzco)
. det fallna, dödade, lik

(Mt. 14: 12, Mc. 15: 43
||
acopa) Mt. 24: 28

al. ; profanförf. hafva nz. vsxpou.

nzcocrcc;, ecoc, i) (se fgde) fallande, fall, instörtande

(om hus) Mt. 7: 27; trop. Lc. 2: 34 (»Han —
JEsus ss. spädt barn •— ligger der — på mina

armar — till ett fall o. s. v.» på det att många

uti Israel skola genom otro förnedras och störtas

i elände o. s. v.).

nzcoysta, ac, y) (följ.) armod, fattigdom t) xazä /9a-

#owc ~z. 2 Cor. 8: 2 deras djupa fattigdom,

fkmr ock v. 9 och Apoc. 2: 9 (»men du är rik»;

ty himmelriket hörer dig till Mt. 5: 3).

nzcoyvjco, eucra vara arm, fattig 2 Cor. 8: 9 (om

Christus, som försakade sin herrlighet och sa-

lighet).
*

nzcoyöz, /], öv (nzcbaaco, nzyaaco huka sig ned af

fruktan, buga sig o. s. v.) egentl. bugande, tig-

gande, arm, fattig, torftig, ss. subst. tiggare; Mt.

5: 3 al. = "Oy Mt. 11: 5, Lc. 4: 18, 7: 22

(af nationalolyckan tryckte Israeliter d. ä.) be-

tryckt, olycklig, nz. zcp xöapcp (|| xou xöapou)

Jac. 2: 5 fattig i verlden 1. i verldsligt afseende

(jfr 1 Cor. 1: 27 följ.); metaphor. Gal. 4: 9; i

andlig mening nz. zcp nvsupazt Mt. 5: 3, Lc. 6:

20 (scil. zcp nveupazi) fattig i sin anda 1. sitt

innersta, i andligt afseende, andeligen fattig, som

känner sig förkrossad och i behof af Guds hjelp,

som känner sitt andliga elände och längtar efter

ett bättre tillstånd o. s. v., deremot betyder nz.

Apoc. 3: 17 fattig på alla trons och kärlekens

skatter.

nuypi), iyc,
:
f) (xu$ med knuten hand) knytnäfve,

sedan näfkamp, boxning (hvarvid de stridande i

äldsta tider hade i händerna ococupm jern- 1. bly-

kulor och sedermera hade armarne ända till arm-

bågen försedda med cpiavzsc csestus, läderrem-

mar, hvaruti bly 1. jern var insydt); ~uypfi Mc.

7: 3 pugno med knuten hand d. ä. så att man

gnider 1. gnuggar den ena handen omvexlande

med den andra knuten; andra vilja deraf draga

betydelsen: med all ansträngning, sorgfälligt, men

emot språkbruket. *

IIuHcov, covo<;, b (nu&opac ruttna) Python, namnet

på draken som Apollo nedlade, och som förrutt-

nade på den trakt vid Parnassus, der sedermera

staden JsÅccoc (ursprungligen IJuiicb kallad) upp-

byggdes. Apollo kallades för detta storverk den

Pythiske; hans prestinna vid Delphiska oraklet

hette ock flottla. Sedermera betydde IJöiicov spå-

domsande af den Pythiske Apollo ss. orakelgud;

denna spådomsande betraktade Paulus Act. 16: IG



ss. en dsemon, hörande till djefvulens rike, enligt

den allmänna åsigten, att de i hedendomen (djef-

vulens rike) ss. gudar dyrkade väsenden icke voro

annat än dsemoner, och derföre behandlade Paulus

tjenstepigan alldeles ss. en vanligen besatt men-

niska. Man läser 1. c. antingen Trvsupa IJå^co-

voc 1. Iludcova. *

ttoxvoz, rj, ov (se TToypr)) tät, fast, densus, talrik,

tätt, 1. ofta påkommande 1 Tim. 5: 23; nentr.

talrikt, i mängd, tätt (1. tidt) och ofta Lc. 5: 33.

ttuxvcos, adv. (af fgde) tätt och ofta, compar. ttuxvo-

repov Act. 24: 26 oftare.
*

Tcuxveuco (noxTrjs näfkämpe, boxare af ttu$, se rtoyfrrj)

vara näfkämpe, boxas, kämpa 1 Cor. 9: 26. *

ttuXtj, 7]$, ^ port, dörr, öppning (så väl till ett en-

skildt rum, som ett hus, ett tempel, ett läger, en

stad) Lc. 7: 12 al.; trop. tt, adov Mt. 16: 18

underjordens 1. dödsrikets portar (emedan man

tänkte sig Hades ss. en borg med fasta portar) =
dödens och helvetets makt, liksom i profangrek.

al rou ftacriXécoz §upai — Perserkonungens dörrar

d. ä. hans hof, och i våra dagar »den höga 1.

Ottomaniska porten» betecknar Turkiska hofvet;

tt. Mt. 7: 13. 14 (Lc. 13: 24
||
éöpa) tillträde,

ingång (till Guds rike).

ttuXojv, tovoc;, b (fgde) portrum 1. -gång, förstuga,

yttre gård 1. förgård, troligen = TtpoaöXiov Mt.

26: 71 (jfr Mc. 14: 68 som har TTpoauXcov),

Act. 12: 13; äfven den stora port 1. portal, som

ledde ifrån den inre borggården (o.oXaj) till den

yttre förgården (npoauXiov) ss. Lc. 16: 20, Act.

10: 17 al.

nuvd-dvopat, énud-oprjv (af ttuvoox 1. TTO&pijv — sam-

stämmigt med fiu#(k, fiév&oc, ftädot; — fun dus,

djup, botten, grund) utgrunda, percontari, ap-

profondir, gå till botten med en sak, utforska,

fråga, spörja, erfara, få veta irapd nvos af ngn,

Ttept rivos om ngn, Mt. 2: 4 al.

nup, nupik, ro, i Plattyskan Fur (hvaraf vårt ge fyr),

eld Mt. 3: 10 al., év nupi 1 Cor. 3: 13 omgifven

af eld, év tt. (pXoyös 2 Thess. 1: 8 omgifven af

lågande eld, toq dia tt. 1 Cor. 3: 15 = med

» smärta och ångest, éx TTupbc; åpnd^eiv Jud. 23

rycka ur eld d. ä. ur den högsta fara för under-

gång, uvftpaxes nupik Bom. 12: 20 (se dväpa$);

r) yéevva rou ti. Mt. 5: 22 al. eldens Gehenna

— helvetes eld (se yéevva), r) xdpivoz rou Tt.

Mt. 13: 42. 50 (se xäpivoq), r) Xipvrj rou tt.

Act. 19: 20 al. eldsjö, év itupl /Sanrc^ecv Mt.
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3: 11, Lc. 3: 16 döpa med eld = belägga med

helvetes straff (se ock ftanriCco).

Tcupä, «c. tj (fgde) eldstad, eldhög, bål Act. 28: 2. 3.

Tzöpyot;, ou, o borg, torn Mt. 21: 33 al.

nupéoaco (följ.) febra, hafva feber, vara febersjuk,

ligga i feber Mt. 8: 14, Mc. 1: 30.

TTuperoz, ou, b (nup) brännande hetta, glöd; feber-

hetta, feber Mt. 8: 15 al., plur. feberanfall Act.

28: 8.

Tiöptvos, rj, ov (Ttup) af eld, brinnande, lågande,

glödande Apoc. 9: 17. *

nupöoj; copai (nup) elda, bränna; pass. glöda, brin-

na, n. Xusa&ai 2 Petr. 3: 2 genom eld förgås,

ftéXfj rr. Eph. 6: 16 (se j3éXo<;), tt. év xapivto

Apoc. 1: 15 glödgade i en smältugn (häntyder

på Christi allt motstånd sönderkrossande gång i

verldshistorien), ypuaiov tt. éx nupbz Apoc. 3: 18

guld genomglödgadt 1. luttradt af eld (härmed

menas väl den profhaltiga tron 1 Petr. 1: 7);

metaphor. brinna 1 Cor. 7: 9 (om lustames eld),

2 Cor. 11: 29 (af smärta).

f TTuppäCco (följ.) vara eldröd Mt. 16: 2. 3.

TTuppoz, d, öv (nup) full af eld, eldröd mttoq Apoc.

6: 4 (se ittttoz), opdxcov Apoc. 12: 3.

Ilufipos, ou, b Pyrrhus, fader till Sopater Act.

20: 4.
*

nupajcrtz, £o>£, fj {TTupbco) eldning, upphettning, hetta,

brand Apoc. 18: 9. 18; metaphor. 7] év uplv tt.

1 Petr. 4: 12 den ibland 1. hos eder (stil. ouaa

varande) = den eder öfvergående luttringseld (om

svåra, häftiga lidanden — korset liknas vid elden,

menniskan vid metallen 1. guldet).

ttco, enclit. part., ss. prjno), ounoj o. s. v.

TTwXéco, rjaa (néXuo, TréXopai vara i rörelse, vers ar i,

drifva omkring på en ort, drifva handel och van-

del; eller af vanan att vid handel omvända och se

om varan, versare manu) göra varubyte, sälja

Mt. 13: 44 al, rcv(k Mt. 10: 29, Lc. 12: 6 för

ett visst pris; oc ncoX.ouvrsz Mt. 21: 12 al. säljare.

na>?.o$, ou, b fåle, ung häst 1. åsna Mt. 21: 2. 6.

7 al.

TTOJTTors, adv. (ttco, ttote) någonsin; nyttjas vanligen

efter nekningsord = icke 1. aldrig någonsin Lc.

19: 30 al.

nojpbco, coxa; copai cbftrjv (ncopo<; tuffsten, sedan

hvarje hårdnad, valk) förstena; metaphor. göra som

sten, förhärda, förstocka; pass. förhärdas, förstoc-

kas ss. rj xapdca rtvöq Mc. 6: 52 al., rå vorj-

para 2 Cor. 3: 14, äfven absol. Eom. 11: 7.
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iMtipmoiQ, £(oc, r] (fgde) förhärdning, förhärdelse,

förstockelse, metaphor. Mc. 3: 5 al.

~cuc, indefin. (correlat. till följ.) på ngt sätt, någor-

lunda, ungefär; efter el, p~f], hka se.

ncbs, interrog., huru? på hvad sätt? Mt. 7: 4 scepe;

ttcöc ouv Mt. 22: 43 al. huru alltså 1. i all verl-

den? tz. ob Mt. 16: 11 al. huru icke? huru kom-

mer det till att icke? fa vårföre icke? o. s. v.

P.

Pad/9 1. 'Pa%d{3, rj indecl. vid) Rachab, en

sköka i Jericho (se Jos. 2), öfvergick sedermera

helt och hållet till Israels folk (Jos. 6: 23) och

äktade Salmo?i, Nahassons son, af Juda stam, och

blef moder till Boas, fader till Obed, som var fader

till Isai, Davids fader Euths bok 4: 20. 22, Mt.

1: 5; fkmr äfven Hebr. 11: 31, Jac. 2: 25.

f paftfic, b indecl. (2 ~) egentl. mycken, stor, genom

mycken lärdom sig utmärkande, 13'1 min lärare)

rabbi, lärare, magister, mästare Mt. 23: 7. 8

al.; var en hederstitel för de Judiske lärde på

Frälsarens tid.

-j- paftftoovi,
13t3'1 egentl. min store lärare, utgör

ett slags augmentativum, annars = fgde; Mt. 10:

51, Joh. 20: 16.

pajSdtCco; iadfjv (följ.) slå 1. piska med käpp 1. spö,

gissla, hudstryka (hvarvid gåfvos 40 slag, ett min-

dre, för att icke genom missräkning möjligtvis

öfverstiga antalet) Act. 16: 22, 2 Cor. 11: (24). 25.

pdftdoc, oo, r] (— pank, se pamCaj) käpp, staf

a) att slå med 1 Cor. 4: 21; b) att stödja sig

vid, vandringsstaf, 1. att försvara sig med Mt.

10: 10 al.; c) herrskare- 1. domarestat", spira

Hebr. 1: 8, Apoc. 2: 27 al.; hit hör i] p. 'Aapcov

7) ftÅao-TYjaacra Hebr. 9: 4 Arons staf, som hade

slagit ut 1. grönskat (förvarades i 1. bredvid ar-

ken, se axdiivoq).

paftdoöyo-, oo, b (fgde, £/(o) egentl. käpp- 1. staf-

hållare; i llom och Romerska colonierna en ma-

gistratsperson, som hade rättighet att låta bära

fasces (risknippor) framför sig, äfvensom lictorn

sjelf, som bar dem; dcraf li c tor, stads- 1. rätts-

tjenare, stadsbetjent Act. 16: 35. 38.

'Payaji, b indecl. (troligen af V^~} inträns, hålla sig

stilla) Ragau, fkmr i slägtregistret Lo. 3: 35.

padtoöpyypa, oxos, to (paåioopyéaj vara paåcoop-

y/K lätt till handling, lätt på tråden, lättsinnig,

elak af pddcoz lätt och ipyov) lättsinnig, elak

handling, bofstreck 1. -stycke Act. 18: 14.
*

padcoopyca, «c,
!
f] (se fgde) egentl. lätthet till hand-

ling, lättsinnighet, elakhet, ondska Act. 13: 10. *

f paxd (= Chald. N'^ 1
j, Hebr. p"H tom, fåfäng-

lig, oduglig) raka — dumhufvud 1. odugling —
var den tiden ett mycket vanligt skällsord, Mt.

5: 22.
*

pdxoz, £0$, zb (pYjY^opi) egentl. det sönderrifna,

sönderrifven klädning, trasa; ett stycke tyg, lapp

Mt. 9: 16, Mc. 9: 21.

*Pa.[ia, andra *Päpa, r) indecl. (H'?'"' den höga) Ra-

ma, en stad på en hög klippa af berget Ephraim,

i Benjamins stam, 40 stadier norr om Jerusalem,

Samuels födelseort Mt. 2: 18; hette äfven Rama-

thaim Zophim och 'Apipo.äaia (C^n^TH), som

fkmr Mt. 25: 57, Lc. 23: 51, hvarifrån råds-

herren Joseph var.

pavri^co, toa; iop.ai (paurbc bestänkt, beströdd, adj.

vble af podvco) bestänka egentl. med vatten, men

äfven med blod Hebr, 9: 13 al., et yäp —
aycd&t 1. c. »ty om — aska efter en qviga,

i det den bestänker de förorenade, helgar dem»

(odcop pavxiapoo var hos Israéliterne ett med

askan efter en uppbränd röd qviga blandadt he-

ligt reningsvatten, hvarmed förmedelst en isops-

qvist sådana, som genom beröringen af ett lik 1.

på annat sätt förorenat sig, blefvo bestänkte och

renade), néwå rov ?mov éppdvztoev Hebr. 9: 19

(jfr Exod. 24: 8) han bestänkte allt folket (ge-

nom bestänkning med offerblodet blef folket be-

tecknadt ss. Guds helgade förbundsfolk, likt syn-

derna blefvo förlåtna; dock blefvo synderna för-

låtna icke egentligen genom bestänkelsen, utan

genom offret — genom bestänkelsen fullbordades

förbundet med det genom offret försonta folket);

i andlig mening psoavziopbjoi rzovr^pdc



Hebr. 10: 22 co bestänkte till våra hjertan (och

renade) från ett ondt saravete d. ä. med våra

hjertan renade från ett ondt samvete.

p~avTiop6$, oo, b (fgde) bestänkning, stänkelse, £?c

p. dipaxoc; 7. X. 1 Petr. 1: 2 till bestänkning

med J. Chr. blod, bildligt för: till upptagande i

Guds förmedelst Christi försoningsdöd stiftade

nådaförbund; aipa p. x. v. Å. Hebr. 12: 24 stän-

kelseblodet talar kraftigare om förlåtelse, än Abels

om hämnd (med stänkelseblodet menas här Christi

utgjutna blod. — På den stora försoningsdagen

stänktes offerblodet mot nådastolen o. s. v. ss.

sinnebild af försoning; Christi blod är det rätta

offerblodet — se äfven åpyitpto^)-

pant&o, iaco, toa (pank käpp, spö, kanske ursprung-

ligen = pa<pis) egentl. slå med käpp, sedermera

med handen, gifva en örfil, kinupust uvä éni tyju

ocayöva Mt. 5: 39 slå ngn på kinden, absol. Mt.

26: 67 kindpusta.

pdntopa, aroc, to (fgde) slag med käpp 1. flata

handen, örfil, kindpust Mc. 14: 65 al.

pafk, cdoc, rj (pdraco sy, flicka) synål, nål Mt.

19: 24 al.

'Paydft, se 'Padft.

*Pa%rjÅ, i] indecl, får) Rachel, Labans dotter,

Jacobs 2:dra hustru, Josephs och Benjamins mo-

der, begrafven vid Bethlehem; Mt. 2: 18 citeras

Jerem. 31: 15, som handlar om Judarnes bort-

förande till Babylon, hkas öde stammodren Ra-

chel begråter; efter den typiska uppfattningen hos

Matthteus har den af Propheten framställda Ra-

chels jemmer afseende på mordet på de Bethlehe-

raitiska barnen, hvilka voro hennes barn, då hon

var moder till Joseph och Benjamin; denna tyd-

ning låg så mycket närmare, då Rachel var be-

grafven bredvid Bethlehem. Rama är typus till

Bethlehem. *

^Peftéxxa, •/]<;, i) (np^ 1

") den gödda) Rebecoa, Be-

thuels dotter, hkn Abraham, med hkn hon var

beslägtad (dotter af hans brorsson), utsåg till maka

åt sin son Isac. Länge ofruktsam blef hon slut-

ligen moder till tvillingarne Esau och Jacob;

huru hon förskaffade den sednare Isacs välsig-

nelse, är bekant af Bibliska historien. *

pédrj, 7y<r> '*] (enligt Quintilianus ett Galliskt ord)

rheda, ett slags åkdon med 4 hjul Apoc. 18: 13. *

^Peptpdv, o indecl., andra 'Pecpdv 1. Trppdv, LXX
'Patcpdv (Hebr. HO som på Arabiska betyder
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stjernan Saturnus) Remphan 1. Rephan, som är

ett Koptiskt ord och utmärker äfven stjernan Sa-

turnus; alltså betecknar Act. 7: 43 (jfr Amos

5: 26) Moloch och Remphan samma afgud Satur-

nus, hkn med den förra benämningen utmärkes

ss. gud i allmänhet, men med den sednare ss.

en stjerngud, hvaruti äfven ligger ett bevis för

Stephani förebråelse, att de dyrkade rfj OTparia

toU obpavoo (v. 42) eller voro begifna på stjern-

dyrkan. *

péco, peuoco rinna, flyta, strömma Joh. 7: 38 »ur

hans lif skola flyta strömmar af lefvande vatten»

(d. ä. utan bild : den gudomliga sanning, som den

troende upptagit i sitt inre lif, blir icke sluten

inom honom sjelf, utan meddelar sig äfven åt an-

dra i rikt mått).

péco, obruklig stam till eipr]xa, ecprj/xac, éfipyttrjv 1.

eppz&rjV, fut. 3 elpyaopat (ss. prsesens nyttjas

cprjpi) säga, tala o. s. v. ti, rivc, xivixi; éfipfjtfrj

rok åpyabtc; Mt. 5: 21. (27) det har blifvit sagdt

till de gamle (neml. de Judiska generationerna före

Chr., till hka de skriftlärde talade), andra mindre

rätt: af de gamle (neml. laglärarne sedan Mosis

tid); se för öfrigt elnov, Xéyco och cpypt.

Prjyiov, ou, to Rhegium, sjöstad i nedra Italien

midtemot nordöstra hörnet af Sicilien, på Brut-

tiernas område; var en coloni från Chalcis på

Eubcea. Det nuvarande Reggio är hufvudstad i

Calabria ulteriore; fkmr Act. 28: 13. *

prjypa, utos, to (följ.) spricka, springa, remna, sön-

dersplittring, sprängning, fall (= TtTwoiq Mt. 7:

27) Lc. 6: 49. *

pyyvupc 1. prjoffco, p'q$(o, epprj^a frango, krossa

l:o) bryta, spränga Lc. 5: 37; pass. sprängas, gå

sönder Mt. 9: 17. — 2:o) rifva, slita sönder Mt.

7: 6, rycka, skaka (rista) Mc. 9: 8, Lc. 9: 42

(om de besattes ryckningar). — 3:o) låta utbryta,

lössläppa, pfj^ov Gal. 4: 27 somliga förstå in-

under (pcovijV rumpe vocem, brist ut! andra

bättre encppoouvYjV af det fgde eö<ppdv§Y]zt rumpe
jubilum, höj upp ett glädjeskri 1. fröjderop!

prjpa, aroz, to (péco, elp-f]p.ai) det sagda, talade

l:o) ord, tal, yttrande, utsaga Mt. 4: 4 scepe

(1. c. hämtadt ur Deuteron. 8: 3 förmedelst 1. af

hvarje ord, som går ur Guds mun d. ä. genom

hvarje Guds befallning, hvarigenom neml. på ett

utomordentligt, öfvernaturligt sätt — utan äpros

— lifvet uppehälles; så genom manna hos Israeli-

terna); tal, berättelse ss. Lc. 1: 65 al. (hkas inne-
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håll dessa utgjorde); bud, befallning, föreskrift Lc.

3: 2. 5 al.; ordet xar éqoyj/v d. ä. evangelium

Eph. 5: 26, jfr zb p. riyc mazzax; Rom. 10: 8

ordet om tron d. ä. evangelium. — 2:o) klago-

mål, tvistefråga ss. Mt. 18: 16, 2 Cor. 13: 1. —
Anm. Betydelsen af pTjp.o. går aldrig fullkomligt

ifrån den ursprungliga det sagda, så att ordet

betyder sak, ting, något (ss. npäypa och ""!2~),

icke en gång Lc. 1: 37 oux åduvazrjazi *

pTjpa hvarje utsaga skall (straxt den blifvit gjord)

icke vara omöjlig för Gud (att verkställa).

'Pyjad, b indecl. {VW) brott, gudlöshet) Rhesa, Zoro-

babels son Lc. 3: 27.
*

prjacrco, biform till prjjvupi, likt se.

pf/zajp, opo$, b (se péco) talare, en offentlig caus-

sidicus = advocat, allmän åklagare Act. 24: 1.
*

prjztbq, adv. (af pY]zb<:, ad), vble af péco) sagdt,

uttryckligen, med tydliga ord, bestämdt 1 Tim.

4: 1.
*

pi£a, 27c, 7] radix, rot l:o) i egentlig mening Mt.

3: 10 al., ex piC,cov Mc. 11: 20 radicitus, ifrån

rötterna 1. roten. — 2:o) i tropisk mening a) allegor.

oux sv éauztu Mt. 13: 21 al. men han

har icke (det ss. frö tänkta — upptagna ordets)

rot uti sig = d. ä. ordets frö får icke rotfästa

sig i hans hjerta; b) metaphor. rot, upphof tiv/k

1 Tim. 6: 10 till ngt; stammen till en slägt Rom.

11: 16 (patriarkerna); p. Vsaaat Ilom. 15: 12,

Apoc. 5: 5, 22: 16 Isai rot betecknar Messias,

emedan i Hans person ur Davididernas rot, hkn

är Isai (zou 'haaai är genit. appositionis), en tel-

ning uppvuxit (Es. 11: 1); p. raxpias Hebr. 12:

15, se rnxpca.

pi^oco; copat (fgde) rota, rotfästa, låta slå rötter;

pass. rotas 1. rotfästa sig, slå rötter metaphor.

Eph. 3: 18, Col. 2: 7.

ptnrj, <yc> ?} (pinzco) kast, svängning, vändning (hand-

vändning), blinkning p. dfHaÅuou 1 Cor. 15: 52

ögonblick (-kast).
*

ptTTt&o (fgde) kasta; pass. kastas, drifvas (hit och dit)

Jac. 1: 6 (om hafsvågen, som drifves 1. jagas af

vinden). *

pinzéco = följande; kasta af sig ra 'ipdzia Act.

22: 23 sina mantlar (för att göra sig lediga till

steniugen). *

piTzzco, 'épfii(pa; sfiptp/iou kasta Mt. 27: 5 al., ned-

lägga Mt. 15: 30; pass. kastas Le. 17: 2, p. p. p.

prostratus, nedslagen till 1. utsträckt på mar-

ken Mt. 9: 36.

'Pofiodp, b indecl. (Cl?2rn utvidgning af folket,

liksom Pupödypoz) Rhehabeam, Salomos son med

ammonitiskan Naama, konung öfver Juda 975

—

957 f. Chr.; om Judiska rikets delning i Juda

och Israel, se i synnerhet 1 Reg. 12 cap.; Mt.

1: 7 (bis).

'Pöåy, 77c, f) (poorj smdr. af podéa rosenbuske af

zb podöv blomma, ros) Rhode, en tjenstepiga Act.

12: 13.
*

*P6do<z, ou, ij (af zb podöv blomma — liksom blom-

sterön) Rhodus, bekant ö vid Mindre Asiens kust

midt emot Carien, dit Paulus anlände från Kos.

On var mycket fruktbar och blomsterrik, hade ett

herrligt klimat och, 1 anseende till sitt för handel

så gynnsamma läge, redan tidigt en ansenlig be-

folkning; men staden
(

Podo^ blef först i sednare

tid anlagd, neml. i 5:te århundradet f. Chr. —
Rhodierna voro af gammalt skicklige sjöfarande

och deras flottor beherrskade länge hafvet. Äfven i

Romerska tiden bibehöllo Rhodierna sin 1 ib er t as,

till dess ön under Vespasianus förvandlades till

en Romersk provins. Den berömda colossen, som

stod vid den ena af stadens 2:ne hamnar, låg,

till följe af en jordbäfning, redan på Strabos tid

i ruiner; Act. 21: 1.
*

poiCrjobv, adv. (af po~i^o<z buller, sus, brak, onomatop.

ord, samstämmigt med pdZco, pö^co knarra, knorra)

med brak Tzapépysofto.t 2 Petr. 3: 10 förgås.
*

popcpaca, «c, ''] ett stort, bredt, tveeggadt svärd (så-

dana i synnerhet Thrakerna och andra barbariska

folkslag buro på högra skuldran) metaphor. Lc.

2: 35 (bild af stor själssmärta); p. Apoc. 1: 16,

2: 12 (Christi muns ande d. ä. ord dödar de

ogudaktiga ss. ett tveeggadt svärd), p. zou azo-

paziK pou Apoc. 2: 16 id. (har troligen afseeu-

de på Num. 22: 23, 31: 8, emedan Bileam på

förra stället möttes af en engel med ett bart

huggande svärd, och på det sednare 'blef afrättad

med svärd).

'Poufiyv, b indecl. (j2~1N"l naturligaste etymolo-

gien: sen! en son; — Genes. 29: 32 är en mera

afläesen 11 jJ/2 i"lfO han, neml. Jehova, har sett

till mitt betryck) Ritben, Jacobs förstfödde son

med Lea, men som inistade förstfödslorätten Ge-

nes. 49: 4; hans stam bodde söder om Gad på

andra sidan Jordan: fkmr Apoc. 7: 5.
*
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Poöä,
fy

indecl. (Hl"! smdr. af mJO skönhet 1.

nijH väninna) Ruth, en Moabitisk qvinna, Obeds

moder, se Ruths bok; fkmr Mt. 1: 5.
*

'Pouipoz, oo, b (lat.) Rufus fkmr Mc. 15: 21, son

till Simon af Cyrene, densamme troligen som

namnes Rom. 16: 13.

pö/JLY], rjs,
fy

(följ.) tractus, dragning, det dragna,

snöre, gata Mt. 6: 2, Act. 9: 11, 12: 10; äfven

gränd Lc. 14: 21 (liksom den indragna), men

kanske bättre: qvarter (ty äfven i denna bemär-

kelse fkmr ordet hos profanförfattare).

poopai, pöoopat, éfipoodprjv, eppoat^rjv (beslägtadt

med ipuco draga) egentl. draga till sig, neml. ur

en fara d. ä. rädda, frälsa ånö 1. ex revos Mt.

6: 13 al., ex aröpoxoq Xéovxos 2 Tim. 4: 17

(se Åécov), 1. ock utan praepos. Mt. 27: 43, 2

Petr. 2: 7; b poöpevoq Rom. 11: 26 frälsaren,

förlossaren,

f ponapeoopat, eoä-yv (ponapös) nedsmutsa, orena

sig Apoc. 22: 11 (den som sedan han förnummit

denna boks herrliga prophetior, ännu alltjemt vill

orena sig, han göre det på eget äfventyr — han

är varnad). *

ponapca, as,
fy

(fgde) smutsighet, orenlighet, oren-

ligt väsende Jac. 1: 21 (synden liknas här vid en

orenlig kropp 1. klädnad; jfr Apoc. 3: 4, 7: 14).
*

ponapös, d, öv (poivos) full af smuts, smutsig, oren

Jac. 2: 2; i moralisk mening Apoc. 22: 11
||
pontov.

pondco (följ.) vara smutsig, oren Apoc. 22: 11
||
po-

Ttapös.
*

pozos, oo, o (kanske af pinrco kasta bort) det bort-

kastade, smuts, orenlighet ou aapxbs d.izöbeais

pfmoo 1 Petr. 3: 21 icke afläggande af köttets

orenlighet d. ä. icke en rening från den smuts

som vidlåder köttet (den jordiska kroppen — möj-

ligtvis en häntydning på skillnaden emellan det

christna dopet och de Judiska tvagningarne). *

ponöto, toaa (fgde) besmutsa, orena Apoc. 22: 11

||

ponapeodfyrco. *
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pöais, e<yC,
fy
= peoais (péco) flytande, flöde Mc.

5: 25, Lc. 8: 43. 44.

potts, cdos,
fy

(pöoj, épöaj, se poopai) egentl. sam-

mandragning, veck, fåll, rynka, skrynka Eph. 5: 27

(i moralisk mening om församlingen, hvilken ss.

Christi brud icke skulle hafva ngn skrynka). *

'Pwpacxös,
fy,

öv (se följ.) Romersk Lc. 23: 38. *

^Pcopouos, oo, b (Pojprj) Romare, Romersk med-

borgare Joh. 11: 48 al.

'Pcopaiarc, adv. (pcopatCo) vara Romerskt sinnad,

tala Romerska 1. latinska språket) på Romerska

(språket) 1. latin Joh. 19: 20. *

'Pcbprj, jyc» fy
(pojprj styrka af följ. = Valentia)

Rom, verldens hufvudstad på Frälsarens tid, upp-

byggd på de 7 kullarne, septicollis." I Rom
lefde många Judar, hka hade uppslagit sin bo-

stad i ett qvarter på andra sidan Tibern (regio

transtiberina), der de, ehuru föraktade och

bespottade af Romarne, dock en lång tid ostörde

öfvade sin religiösa eult och till och med gjorde

proselyter. De voro till största delen frigifne (li-

berti, libertini, se Atftepnvoc), afkomlingar af

dem, som Pompejus fört fångna till Rom. Kej-

sarne Tiberius och Claudius fördrefvo dem från

Rom, men de återvände snart och voro oaktadt

sednare kejsares förtryck ganska talrika. Af Judar,

proselyter och hedniska Romare hade tidigt bildat

sig en christen församling i Rom utan någon

egentlig stiftare (troligen dock Aquila och Pri-

scilla); och då Paulus år 59 skref från Corinth

till denna församling, hade han ännu icke varit

der, men kom om våren 62 ss. fånge dit. I

Uppenbarelseboken anspelas ofta på denna stad

ss.
fy pfytTjp rebv Tzopvcöv,

fy
Ttöpvq

fy
p.eydk~q

o. s. v.; fkmr Act. 18: 2 al.

ptbvvopt 1. pcovvoco; epprnpai, imperat. eftpeooo och

efiptoofte, stärka, förstärka; pass. vara stark, perf.

imperat. vid slutet af bref v a le, valete, lef,

lefven väl! Act. 15: 29, 23: 30.

2.

lafiaxdavi (^lE) Chald. st. 1}%$}% Ps. 22: 1) f o-aj3acb& = härar, härskaror (i syuner-

du har öfvergifvit mig Mt. 27: 46, Mc. 15: 34. het himlens), Kopiös a. Hli"P 1. .ii ">Jl'^N

Melander, Grek. Lex. t. N. T. 37
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(hirala)härskärornes HERre, till beteckning af Gud

den allsvåldige, aldrahögste Rom. 9: 29, Jac. 5: 4.

aaftftuTiopöi;, ou b (aaftftaTi^oj fira sabbat, af följ.)

sabbatsfirande, sabbatshvila 1. -ro Hebr. 4: 9.
*

adfifiavov, ou, tö, dat. plur. metaplastiskt adfifto.oi

(rGt£> hvilo- 1. fridag af ri?W upphöra med ar-

bete, hvila) egentl. hvila ifrån arbete — xard-

Ttaixjis, livilodag l:o) sabbat, lördag 1. rättare:

ifrån solnedgången på fredagen till samma tid på

lördagen; Mt. 12: 2 al.; plur. nyttjas visserligen

om flera sabbater ss. Act. 17: 2, Col. 2: 16, men

vanligtvis om en sabbat (i analogi med Grekernas

och Romarnes namn på fester t. ex. Uo.vaM^axa,

Saturnalia o. s. v.; kanske också blott en efter-

bildning af Aramäiska singularformen XPSTI') Mt.

12: 1 sape; oafifiö.Tm> bdöz Act. 1: 12 (se od/k),

ro iistu$u a. Act. 13: 42 (se psxo.qu). — Anm.

Sabbatsdagen var af Gud sjelf instiftad till minne

af skapelsens fullbordan Genes. 2: 2. 3; hvarje

Jude var förpligtad att afhålla sig ifrån allt ar-

bete på denna dag Exod. 20: 8. 11, den här-

emot bröt skulle dö Genes. 35: 2 (det är der-

före som Pliarisaeerna förebrådde Frälsaren att

Hans lärjungar uppryckte ax på sabbaten Mt. 12:

1.2 — så fick man enligt traditionen icke bota,

undantagande lifsfarliga sjukdomar, ibid. 10). —
2:o) synecd. både i singul. och plur. vecka (som

börjar efter sabbaten och slutar med sabbatsdagen)

Mt. 28: 1 al. ss. pin. oafiftdxwv 1. c. al. 1. oo.fi-

pläToo 1 Cor. 16: 2 1. npojTf} aaftftaTou Mc. 16: 9

första dagen i veckan = söndagen ----- n3i^ 2 "HK

(i den Rabbinska räkningen), så betyder ri2I£>3

måndag o. s. v.

aayvjvYj, ~f]s, ett stort nät, not Mt. 13: 47. *

2addouxaio<;, ou, b {antingen af p
1 "^ rättrådig,

orthodox, eller af pl"^ laocbx, som var en lär-

junge till Antigonus Soclueus i förra hälften af

3:dje århundradet f. Chr.) Sadducceer, som tillhör

Sadducaeiska sekten (de 3 religionspartierna voro

Pharisceer, Sadducceer och Essoser, af hka de sist-

nämnde icke förekomma i N. T.). Sadducceerne

förkastade alla traditioner och höllo sig i religions-

saker blott vid G. T:s skrifter (icke blott Peuta-

teuchen, ss. några påstå), hvaraf troligtvis nam-

net (anm. skillnaden emellan Katholiker och Pro-

testanter, Sonniter och Schiiter hos Muhammeda-

nerna); de nekade tillvaron af andar och englar

(Act. 23: 8), själens odödlighet och kroppens upp-

ståndelse (Mt. 22: 23 al.) och följaktligen belöning

och straff efter döden; de trodde icke heller på

Guds försyn, utan allt berodde på menniskan sjelf.

För öfrigt voro de af sträuga seder (andra antaga

motsatsen); dock stodo de hos folket i ringa an-

seende, hos de förnäme och rike deremot i så

mycket större. Deras antal var ringa i jemförelse

med Pharisaeernas, med hvilka de i öfrigt stodo i

en skarp motsats, men gjorde gemensam sak emot

Frälsaren och Hans lära. — Man har med mer

1. mindre skäl jemfört Phariswerna med Stoikerna,

Sadducwerna med Epicuraeema och Essceerna med

Pythagoraeerna; fkmr Mt. 3: 7 al.

2r/.dd)X, o indecl. (plTä rättrådig) Sadoh, Azors

son Mt. 1: 14 (bis).

aacveo (beslägtadt med gscoj) sätta i rörelse, skaka

(egentl. vifta med svansen oupå äfven oupdv, om
hundar), oroa; pass. skakas, drifvas hit och dit,

blifva vacklande, vackla 1 Thess. 3: 3.
*

adxxoz, ou, b (p^) säck, egentl. hårduk 1. groft

och tjockt tyg i synnerhet af gethår a. zpiyätos

Apoc. 6: 12 hårsäck, och allt deraf förfärdigadt

— en klädning 1. mantel af sådant tyg nyttjade

pilgrimer och österländska asketer, äfvensom pro-

pheter och botpredikanter Apoc. 11: 3 (jfr Mt.

3: 4); äfven sörjande brukade en sådan, grof,

svart, säcklik, med armhål försedd klädning och

beströdde hufvudet med aska Mt. 11: 21, Lc.

10: 13. — Man har gjort den anmärkningen,

att ordet förekommer i nästan alla både äldre

och nyare språk.

2a?M, b indecl. (H^L^ telning) Sala, Ebers fader

Lc. 3: 35. *

b indecl. (P^Fl^Ntt' jag har begärt af

1. bedt Gud) Salathiel, Jechonias son Mt. 1: 12,

Lc. 3: 27.

HaÅaufc, lvoz, y] Salamis, sjöstad i östra delen af

ön Cypern med en beqväm hamn, fordom säte

för mäktiga konungar och äfven sedermera en af

de förnämsta städer på ön. Sedan det genom en

jordbäfning blifvit förstördt under Constantin den

store, lät denne kejsare (och hans närmaste efter-

trädare) återuppbygga det lyuler namn af Con-

stantia; några timmars väg S.Y. derifrån ligger

det nuvarande Famagusta.

2'o.Åslp, tj indecl. (D?lt>) Salem 1. Salim, en by 1.

liten stad söder om Schythopolis på Jordans-ängen

ti. ii. nära Jordan vester om denna Hod; men
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sjelfva platsen, der Salem legat, är nu obekant.

Nära intill vid JEnon (se Alvcbu) döpte Johannes

Joh. 3: 23, sedan han leranat Bethania 1. Betha-

bara på andra sidan Jordan. *

oaXsoa), suaa; ev&qaopat, sopat, euftrjv (odÅos)

röra af och an, svänga, gunga, skaka ss. hafvet

(floden) Lc. 6: 48 (rubba huset), vinden, jord-

bäfning Hebr. 12: 26 (om Guds-röst, som ska-

kade jorden vid lagens utgifvande på Sinai Exod.

19: 18), metaphor. uppskaka 1. -röra, uppvigla

Act. 17: 13; — pass. skakas Mt. 24: 29 al.,

af vinden Mt. 11: 7, Lc. 7: 24, af jordbäfning

Act. 16: 26; trop. rubbas, bringas ur sin (förra

lyckliga) ställning Act. 2: 25, dato zou vonq 2

Thess. 2: 2 oo låten försätta eder i en skakande

sinnesrörelse (så att J kommen bort) ifrån edert

(vanliga) sinnestillstånd; rå aaleuopzva Hebr.

12: 27 det vacklande, ombytliga (sådant är allt

skapadt, alla jordiska riken, ja, himmel och jord

Hagg. 2: 6 — i motsats mot zå py a. Guds

orubbliga rike, jfr Mt. 24: 35, 2 Petr. 3: 7. 13).

SaXrjp,
fy

indecl. (cb"d egentl. adject. fulländad,

men äfven lefvande i frid och vänskap — ss.

nomen propr. = ^1Z' !H 1
, ss. appellat. är det

neutrum = Di^ty sällhet, frid =) SoXopa (Jo-

seph. tt)v pévroi UbXopa oartpov ixdXeoav
c

Iepo-

aöXopa), Salem, den stad, der Melchisedek var

konung och den högste Guds prest (se Genes.

14: 18); Hieronymus antager utan skäl, att Salem

var samma stad som 2aXecp (hkt se); fkmr Hebr.

7: 1. 2.

2JaXpd>v, b indecl. (pöipty beklädd) Salmon, Naas-

sons son Mt. 1: 4. 5, Lc. 3: 32.

Xa.Xp.wvq, 57c,
fy

(äfven ZaX^pwuwv Sal- 1. Sammo-

nium) Salmone, den nordostligaste udden på Creta,

midtemot Cnidus i Mindre Asien Act. 27: 7.
*

adXoc, ou, b (beslägtadt med äX$ haf) salum,

hvarje gungande, orolig rörelse, i synnerhet haf-

vets brusning, bränning Lc. 21: 25 *

aaXmy^, tyyoq,
fy

trumpet, basun Mt. 24: 31 al.,

begagnades ss. signal till anfall (ro izoXepixov)

1 Cor. 14: 8; vid Guds befallningar och uppen-

barelser Apoc. 8: 2. 6. 13, 9: 14, Hebr, 12: 19;

vid Christi tillkommelse samt de dödas uppväc-

kande och sammankallande Mt. 24: 31, 1 Cor.

15: 52, äfven a. Qeoo 1 Thess. 4: 16.

aaXni^a), iaco, taa (fgde) trumpeta, blåsa i trumpet

(för att dermed sammankalla de döda ur deras
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grafvar) imperson. 1 Cor. 15: 52 (liksom åorpd-

7zzet, vicpei, Bei), basuna (om de 7 euglarne) Apoc.

8: 6—13 al.; stöta i basun (för att väcka upp-

seende med det man gör) Mt. 6: 2.

aaXntaTyt:, ou, b (fgde) trumpetare Apoc. 18: 22;

sednare form för den classiska ao.X711jy.Tqq.
*

XaXwpq, 37c, fy
(egentl. den fredliga af Oibtif fred)

Salonie, Zebedaei maka och således moder till apost-

larne Jacobus den äldre och Johannes (i sednare

tider har man börjat antaga, att hon var den sy-

ster till Erälsarens moder, som omtalas Joh. 19:

25); denna Salome får icke förblandas med Hero-

dias' dotter af samma namn, hkn, utan att ut-

tryckligen nämnas, förekommer Mt. 14: 6; fkmr

Mc. 15: 40, 16: 1.

2'ap.dpsia, «c, fy
(pTÖiy väktaren tillhörig, vakt-

berg) Samaria; l:o) hufvudstaden i provinsen Sa-

maria, uppbyggd omkring 922 f. Chr. af Amri

1. Omri, en af Israels konungar, på ett berg af

samma namn (Schimron) med vidsträckt utsigt

ungefär 16 timmars väg norr om Jerusalem, och

upphöjd till de Israelitiska konungarnes residens.

Efter en treårig belägring (under Hosea) af As-

syriske konungen Salmanassar eröfrades staden

721 1. 720 f. Chr. och befolkades, liksom de andra

Israelitiska städerna, med främmande colonister.

Sedermera intogs och förstördes den af Johannes

Hyrcanus, men uppbyggdes åter af Komerske ståt-

hållaren Gabinius och skänktes af Augustus till

Herodes den store, som Augustus till ära kallade

den Heftaor/] Augusta, hvaraf den dervarande obe-

tydliga byn ännu heter Sebustieh; anses förekomma

Act. 8: 5, metonym. invånarne deri Act. 8: 14,

men hör troligen tdl 2:o) provinsen Samaria, som

låg emellan Galilsea i norr och Judaea i söder,

hade Medelhafvet i vester och Jordan i öster;

var den minsta af de 4 provinser, hvari Palrestina

var indeladt (se 'Iouåaia); fkmr Lc. 17: 11, Joh.

4: 5. 7 yupfy éx rys X — Zap.cj.peiTk; v. 9 Sa-

maritanska, al.

2a.po.peczY}<:, ou, b (fgde) Samarit 1. Samaritan, in-

vånare i staden 1. landskapet Samaria. Detta land-

skap innefattade Ephraims stam, halfva Manasse

och en del af Isaschars. Invånarne blefvo af Sal-

manassar på konung Hoseas tid bortförde i fån-

genskap (se fgde). Efter bortförandet skickade

Assyriens konung från Babylon och andra orter

till det folktomma landet colonister, hvilka blan-
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clade sig med de qvarblifne och nu kallades Sa-

mariter. De bådo väl, då de blefvo hemsökte af

lejon, Assyriens konung om en Israelitisk prest

ibland dem som blifvit bortförde; men de dyrka-

de tillika de många afgudarne i deras förra hem-

land. Dessa Samariter blefvo af de under Seru-

babel återkomne Judarne uteslutne från delaktig-

het i tempelbyggnaden och nationalgudstjensten;

hvarföre de genom anklagelser hos Cyrus sökte

hindra tempelbyggnaden. Derpå, äfvensom på den

dogmatiska skiljaktigheten (Samariterna erkände

neml. blott Pentateuchen ss. helig bok) grundade

sig det outsläckliga hatet emellan Judarne och

Samaritanerne. — Manasses, en Judisk prest och

broder till öfverstepresten Jaddus i Jerusalem, gifte

sig med en dotter till Sanballat, den Persiske hed-

niske ståthållaren i Samarien; hvadan Jaddus af-

satte honom från prestembetet. Derpå drog Ma-

nasses till Samarien och byggde med Alexander

den stores tillstånd ett tempel på berget Garizim

och upprättade der en egen gudstjénst. Ifrån

denna tid upplågade ännu mera hatet, så att Sa-

maritanerne icke en gång ss. hedningarne kunde

blifva proselyter. Derföre kallar ock Frälsaren en

Samarit dlÅoyevrjs främling Lc. 17: 18; deraf

också lärjungarties och Samaritanskans förundran

Joh. 4 cap. — Samaritanerne väntade Messiås

Joh. 4: 25, och flera af dem öfvergingo till chri-

stendomen både i och efter Frälsarens tid; de

vänta Honom ännu i Sichem, i det de åberopa sig

på Deuteron. 18: 15 — nu mera lär dock deras

antal inskränka sig till 30 familjer, boende i Si-

chem och Joppe; fkmr Mt. 10: 5 al.

2o.[j.apsiTis, idos, i] (fgde) Samaritansk yuvT] Joh.

4: 9 qvinna, Samaritanska (bis).

2atj.od-pax7], rjs< fj Samothrace, en ö i iEgeiska haf-

vet vid kusten af Thracien, midtemot mynningen

af floden Hebrus, med en stad af samma namn.

Mysterierna, som der firades, äro verldsberömda.

Före Samiska flyktingars invandring, af hka ön

sannolikt fick detta namn, hette den Leucosia (och

Dardania); nu heter den Samotraki 1. Samandra-

chi; fkmr Act. 16: 11.
*

EäfiOS, o>j, 7] Samos, ö i YEgeiska (Icariska) hafvet

vid Ioniens kust, 40 stadier från udden TrogiUurn,

7 stadier fran Mycale i Mindre Asien, midtemot

A/ilet, berömd ss. säte för Junosdyrkan och ss.

Pythagoras' fädernesland. Var rik på produkter,

dock ej på vin ss. de angränsande öarne (t. ex.

(To.\/ådÅto>

Chios); invånarne fingo af Augustus libertas;

heter nu Sussayn Adassi; fkmr Act. 20: 15.
*

ZatwvrjX, o indecl. (^NISW troligen af lött/ = DTD

och Guds namn; andra af J7ö'w bönhörd af

Gud) Samuel, son af Elkana och Hanna från Ra-

mathaim Zophim (= Paaa, hkt se) på Ephraims

berg, blef af sin moder bestämd till Naziré (se

atxspa), uppfostrad ss. tjenare vid helgedomen i

Silo och der invigd till prophet. Denne grundade

eller återställde prophetskolorna, troligen det förra

;

Skriften uamngifver 5 sådana inrättningar: 2 under

Samuels tid, den ena i Kiriath Jearim, der för-

bundsarken den tiden befann sig (1 Sam. 10: 5.

10), den andra i Rama (1 Sam. 19: 18—24),

3 under Elias' och Elisas tid icke långt från Gil-

gal, Jericho och Bethel. I eller utanför dessa stä-

der bodde nu de talrika unga männen med hvar-

andra i coloniartade kretsar, de ogifte i större

byggnader förenade till ett hushåll, de gifte der-

emot med sina familjer för sig sjelfva i särskilda

hyddor. För dessa brödraföreniugar voro prophe-

terna föreståndare; undervisningsämnen derstädes

voro i egentlig mening rent bibliska: lagen, pro-

pheterande, fädernas historia, ceremonierna, äfveu

namnes sång-, ton- och diktkonsten, ss. kan ses

af ofvan anförda ställen. Samuel var den siste af

C "'HDW (domare) i Juda och smorde till Judar-

nes konungar Saul och David; se för öfrigt Sam.

2:ne Böcker; förekommer Act. 3: 24, 13: 20,

Hebr. 11: 32.

2a/jt</'(ov, 6 indecl. QiWSU/ troligen dimmat, af

lytpiy sol) Simso?i, Israelit af stammen Dan och

i 20 år Schophet öfver Hebraeema, hkn genom en

rad af äfventyrliga bedrifter tillfogade de då öfver

Hebrseerna herrskande Philistaeerna, som retat ho-

nom, mycken förtret och skada; han understöddes

dervid af en ovanlig slughet och utomordentlig

kroppsstyrka (Judic. 13—16 capp.), var naziré,

se otxepa; fkmr Hebr. 11: 32. *

oavöähnv, nu. ro, dimimd. (af to oävdaAov st. aavi-

daknv af följ.) sandal, en trä- 1. äfven lädersula un-

der foten, som fastbands ofvanpå foten med rem-

mar, vanligen ett slags fruntimmersskor; hos He-

brjeerna buro ock männer dylika skor 1. sulor.

De lägste slafvarne hade till göromål att påbinda

och aftaga dessa sandaler, bära dem efter sina

herrar o.*s. v. — Inne i rum har Österland nin-

gen inga skor (tofflor) på sig, utan plägar vid



besök taga af sig dera i förstugan (liksom vi ga-

loscher), utom vid påskmåltiden, på det man måtte

framställa sig i fullkomlig resdrägt; ty på resor

och vid utgående påtager sig hvarje ordentlig-

man sina fotplagg. Då det med denna fotbekläd-

nad var naturligt, att fötterna blefvo fulla af dam

ocli stoft, så kan man deraf förklara sig den idke-

liga fottvagningen. Sandalerna voro ursprungligen

= unodrjpaza, se dock detta ord; förekommer

Mc. 6: 9, Act. 12: 8.

aavk, tdos, i] bräde, planka Act. 27: 44. *

2'aouÅ, b indecl. (^IXtt) den begärde) Saul, l-.o) Ju-

darnes förste konung (1095—1055 f. Clir.), son af

en ansedd Israelit Kis af Benjamins stam, utmärkt

genom ståtlig kroppsbyggnad (lmfvudet högre än

andra); han blef, då folket begärde en konung,

af domaren och propheten Samuel smord dertill

och i Mizpa föreställd folket, som med glädje hyl-

lade honom. Sauls första lyckliga företag, tåget

mot Ammoniterne, hvilka hårdt ansatte Gilead,

tillvann honom nationen helt och hållet, och det

blef nu konungens hufvudomsorg att skydda lan-

det emot de alltid stridsfärdige Philistaeernas an-
1

fall. Blott genom hans son Jonathans djerfva

hjeltebragd blef Philistoeiska hären drifven på flyk-

ten och snart fullkomligt slagen; dock kommo de

alltjemt tillbaka, äfvensom Moabiter, Edomiter,

Syrier och andra. I ett utrotelsekrig mot Ama-

lekiterne ådrog sig konungen propheten Samuels

förebråelse, derföre att han icke helt och hållet

åtlydt HEllrans genom Samuel honom gifna före-

skrift att gifva allt det fångna till spillo. Pro-

pheten vände sig nu ifrån Saul och smorde på

HERrans befallning David till konung. De hjelte-

dater David utförde ådrogo honom Sauls afund,

och denne stod sedermera efter hans lif. Slutligen

blef i ett krig emot Philistaeerna Sauls här slagen

och hans 3:ne söner stupade; hvarefter han sjelf,

trött vid lifvet, störtade sig på sitt eget svärd.

Sauls historia finnes utförligt framställd 1 Sam.

8 cap.—2 Sara. 1 cap.; fkmr Act. 13: 21. —
2:o) Aposteln Pauli Judiska namn före hans om-

vändelse (äfven 2a5/tac, hkt se — se ock Ila.olos)

Act. 9: 4. 17 al.

oanpås, d, ov (o~^tt(o, éadn-qv) rutten, skämd, af

dålig beskaffenhet, dålig, oduglig ((ill begagnan-

de), ond l:o) i physisk mening, ss. åévdpov Mt.

7: 17 al. murket, skadadt 1. odugligt (neml. att
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bära god frukt), ao.npd (scil. lypndio) Mt. 13: 48

skämda 1. till begagnande odugliga fiskar. — 2:o)

1 ethisk mening: dålig, oduglig (till uppbyggelse)

a. Åoj-oc; Eph. 4: 29.

Sanfdpr], 37c, f] (antingen af "lDt^ skön, eller af

"VED se följ.) Sapphira, hustru till Ananias (se

'Avavcaz) Act. 5: 1 följ.

ad.7t(p£ipo<;, o'j, v] "l
1 ED sapphir, en ädelsten af him-

melsblå färg, öfversådd med gyllene punkter Apoc.

21: 19.
*

aapydvrj, 7}s, fj (af obekant derivation) nätverk, korg

2 Cor. 11: 33.
*

2'dpåsts, scov, al Sardes, gammal och rik hufvud-

stad i Lydien och residens för de Lydiske konun-

garne, bland hvilka den rike Crmsus märkes, låg

på en fruktbar slätt vid floden Pactolus och på

norra sluttningen af berget Tmolus 540 stadier

(= 9 svenska mil) från Ephesus; blef sedermera

säte för en Persisk satrap. Efter Antiochus den

stores besegrande kom det i Romarnes händer,

men sjönk snart ned till en ganska medelmåttig

stad; dess invånare voro af gammalt beryktade

för ett utsväfvande lefnadssätt. Der fanns en Chri-

sten församling, till hkn ett af de apocalypt. sände-

brefven är stäldt; fkmr Apoc. 1: 11, 3: 1. 4.

2'dpdtvo<z, ov, Apoc. 4: 3
||

följ., hkt se.

Zdpdtoz, ov (egentl. adj. af 2dpdei<;) Sardisk; b

sarder, en ädelsten, som brukades till signetringar,

af genomskinlig, eldröd, köttaktig färg (deraf vår

cameol af det Italienska carne, kött); annars skiljes

denna qvinnliga art ifrån den manliga, sard, som

var brunaktig; den förra menas Apoc. 4: 3 (HER-

rans ansigte lyste med eldens glans och hans talar

var glänsande purpur). *

aapdovu^, oyoz, b sardonyx, en blandning af onyx

och carneol (se fgde); onyx liknade till färgen en

nagel (ovuc;), genom hvilken köttet genomskimrar,

hade ock mjölkhvita strimmor; alltså var sardonyx

röd och hvitstrimmig Apoc. 21: 20.
*

2'dp£7TTa 1. 2dpS(p#a, (ov,rd (riD")^ smälthytta?)

Zarpaih 1. Sarepta, stad i Phoenicien 1. rättare

Sidonien emellan Tyrus och Sidon icke långt ifrån

det sednare; märkligt i Bibliska historien för den

fattiga enkan som der bodde och hos hkn pro-

pheten Elias gästade 1 Reg. 17: 9—24; kallas

2'. 2iåcovo$, emedan staden låg inom Sidons om-

råde; fkmr Lc. 4: 26. *
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oapxixns, i], av (ö~dpq) egentl. tjenlig för köttet, rät-

tande sig efter köttet )( Ttveufiozixås 1 Cor. 3: 3

(beherrskade af adp$, den mot Guds Ande stri-

dande menskliga naturen — se <rdp£ — och så-

ledes motsträfvaude Trvsopa )( nveopazcxo: som

styras af Guds Ande); hörande till köttet, köttslig,

an<fia 2 Cor. 1: 12 den rent menskliga visheten,

hvilken icke står under den H. Andes inflytande,

utan är ett verk af den oupplysta och förderfvade

menniskonaturen (jfr ock a. <po%ixr) Jac. 3: 15 —
skiljes från den christliga visheten, som härrör från

den H. Ande), onXa 2 Cor. 10: 4 köttsliga (blott

menskliga och ss. sådana svaga och otillräckliga

för den apostoliska verksamhetens ändamål )( do-

vara ra» 0£(3) vapen, ém&ofiiat 1 Petr. 2: 11

köttsliga begärelser (dessa strida emot själen, i

det de söka göra henne underdånig deras tjenst

och derigenom förlustig af saligheten); kroppslig,

lekamlig, timlig rå a. Eom. 15: 27, 1 Cor. 9: 11

som hör till detta lifvets behof, detta timliga lif-

vets uppehälle och nödtorft, som angår menni-

skans materiella 1. ahimaliska lif ss. föda, kläder,

egodelar o. s. v. — Anm. Om skillnaden emellan

detta ord och följande, se följ.

adpxivo<:, 7], ov (följ.) bestående af kött, köttaktig

sv Ttlaqiv xapdiaz a. 2 Cor. 3: 3 i hjertats taf-

lor af kött )( ÅiDbai^; af köttslig natur (livars

natur är adpq) Rom. 7: 14 al. — Anm. Ordet

anses i allmänhet — fgde och blir också dermed

förvexladt i editionerna ss. Eom. 7: 14, men med
orätt; ty sjelfva ändelserna (cx(k, ivo<f) utmärka

en olikhet dem emellan; en opånyttfödd t. ex. är

odpxivoq (och ss. sådana betecknar Paulus Corin-

thierna 1 Cor. 3: 1, emedan de ss. svaga ny-

börjare i christendomen ännu syntes bestå af idel

<rdp$), men en pånyttfödd är oapxixnq, då han

låter köttet beherrska rrveöpa (ss. de mera för sig

komna Corinthierna öfverlemnade sig åt sektvä-

sende 1 Cor. 3: 3).

adp$, aapxtk, q (JEol. aop$, liksom af aupco —
det som dragés från benen?) caro, kött, menni-

skors och djurs; i N. T. l:o) i egentlig mening

Lc. 24: 39 al. — 2:o) synecd. för kropp, lif,

menniska rj <rdp$ poo Rom. 11: 14 mina anför-

vandter (Judarne), kzépa a. Jud. 7 ett annat kött,

en annan (af sitt kön); för öfrigt, rråaa adp$ —
7tuvtss äv&p&nof Lc. 3: t? al. O. S. V. — 3:0)

med bibegrcpp af svaghet, vanmakt o. s. v. ss.

adp£ xdi aipa Mt. 16: 17 en svag menniska,

Zdpwv

Gal. 1: 16 och Eph. 6: 12 svaga menniskor (se

aipa), 1 Cor. 15: 50 vårt jordiska 1. kroppsliga

väsen (som vi hafva i detta jordlifvet och kvavs

huvudbeståndsdelar äro kött och blod) o. s. v. —
4:o) med bibegrepp af det förderfvade, ogudaktiga,

syndiga i vår natur; utmärker det menskliga i sig,

det rent menskliga i motsats till det gudomliga —
menniskan sådan hon är uti sig med sm medfödda

syndfullhet utan pånyttfödelse af Guds nåd Joh.

3: 6 al.; hit höra phraserna alvai, Zijv, Tiepnza-

TStv, xazå a. Rom. 8: 4. 5. 12. 13, vara, lefva,

' vandra efter köttet — den syndiga menniskonatu-

ren o. s. v.; äfvensom xazå zrjv adpxa. Joh. 8: 15

efter det yttre (hvarefter han syntes dem ss. en

vanlig menniska), xazå a. Rom. 4: 1 på rent

menskligt vis (i motsats till trons högre, andliga

element), xazå a. ao<pö<; 1 Cor. 1: 26 menskligt

vis, 'IapaYj?i xazå a. 1 Cor. 10: 18 det köttsliga,

rent menskliga Israel ( )( '/. xazå nveöiia det

andliga Israel, de christne), elåévai zivå xazå. a.

2 Cor. 5: 16 känna ngn ss. menniska (så att man

bedömmer honom efter livad han ss. menniska är

)( xazå nveupa ss. christen), xac év aapx\ xac év

Kopia) Phil. 16 både ss. menniska och ss. chri-

sten o. s. v. — 5:o) om Christo: Hans menskliga

natur, dock utan synd och förgängelse xazå a.

Rom. 1: 3 till sitf menskliga natur, év fyfté-

pacz T7]<Z o. Hebr. 5: 7 i Hans köttsdagar (här-

med menas Hans förnedringstillstånd) o. s. v. —
Anm. Om striden emellan <?dp$ och izvsopa Gal.

5: 17, se Tivsopa.

2apoö%, äfven -£poö%, b indecl. (311^ hopflätad

af *yV) Saruch, Nachors fader Lc. 3: 35.
*

aäpåtti ajpai (adpoz, b 1. odpav, zb qvast af aac-

pco =) sopa Lc. 15: 8, feja, putsa; p. p. p. Mt.

12: 44, Lc. 11: 25.

2!dfipa, ac, ^ ('""'P^
furstinna, hette innan löftet

skedde till henne 'Hty) Sara, Abrahams hustru,

var dotter af Thara, Abrahams fader, men af an-

nan moder, således halfsyster till sin man; först

i ålderdomen (vid 90 års ålder) födde hon Isac;

dog 127 år gammal i Hcbron och blef der be-

grafven; fkmr Rom. 4: 19 al.

l'dp(ov. lovns, b, äfven lapebv 1. -covås (|1*T!Ö st.

"pHtt' 1 slättmark, slätt) Saron, en slätt i Paire-

stina vid kusten af Medelhafvet ifrån Cresarea

(PaUesthmi) till .Toppe. utmärkt för rik vegetation

(»blomster i Saron») och goda betesmarker; midt



aaräy

på densamma emellan Lydda och Apollonia (Arsuf)

ligger byn Saron, som fordom kanhända var en

stad och kunde menas Act. 9: 35, ehuru artikeln

synes antyda »den bekanta (slätten) Saron». *

aaräv, b indecl. — följ.; fkmr blott 2 Cor. 12: 7

ss. genit.
*

aaraväs, ä, b (]£^ ofreda, förfölja) egentl. veder-

part, motståndare; xar e^oyjrjv satan, som för-

förer menniskorna till det onda och anklagar dem

hos Gud, Mt. 4: 10 al., Lc. 22: 31; hans hufvud-

syftemål är att hindra Guds verk bland menni-

skorna, hvarföre äfven Petrus, då han ville af-

styrka och hindra Frälsaren ifrån att lida och dö

för menniskorna, kallades trop. satan Mt. 16: 23,

Mc. 8: 3; — Ttapadouvai rep a. 1 Cor. 5: 5,

1 Tim. 1: 20, se napadidtopi.

adxov, ou, ro (HNp, Aram. XnfrsD, hvaraf Grek.

formen) saton, ett mått för torra varor, som en-

ligt Rabbinerne utgjorde 144 äggskal, var ^ af

mD^N; Epha var § pédipvos ; Medimn = 10|

kappar = \ tunna; alltså Epha == 8 kappar 1.

1 halfspann och saton = 2| kappar Mt. 13: 33,

Lc. 13: 21.

ZauXos, ou, b (y^Kty den begärde af ^>p") Saidus,

Aposteln Pauli namn före hans omvändelse (se

IJauXot;), Act. 7: 58 al.

aaurou, ijic, ou = aeaurou, hkt se.

aftivvopi 1. 6m, aftéoco, eofisaa släcka, utsläcka a) i

egentlig mening Mt. 12: 20 al. — b) i tropisk

mening: ro nveupa 1 Thess. 5: 19 den H. Ande

(tänkt ss. en eldslåga — jfr första pingstdagens

händelser), äfven dämpa, undertrycka. — Pass.

slockna, al Xapirddez Mt. 25: 8 hålla på att sloc-

na, rb nup Mc. 9: (44. 46). 48.

aeaurou, ou (aéo — aou, aurou) pron. reflex.

dig sjelf o. s. v. Mt. 4: 6 al.

aeftd.Qopai, daftyv (aéftaz vördnadsfull skygghet,

räddhåga, vördnad) = aéftopai Rom. 1: 25 scil.

ry)v xriaiv. *

aéfiaapa, aroc, rb (fgde) det dyrkade, helgedom,

föremål för dyrkan ss. tempel, altaren, bildstoder

Act. 17: 23; 2 Thess. 2: 4 = numen, guda-

väsende.

aefiaartk, r). öv adj. vble (af aefld&pai) den vör-

dade, dyrkade = Augustus = kejsare ss. subst.

Act. 25: 21. 25 (om Nero), ss. adject. kejserlig

aneipa Act. 27: 1 den kejserliga cohorten (var

den utaf de 5 i Caesarea stationerade cohorter,
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hkn gällde ss. kejsarens lifvakt) — ort. 'IraÅtxy

Act. 10: 1, se 'Irahxöc;.

aéftopac (aéftco = asuco skrämma, jaga, förfölja)

fly, undfly, sky, hafva försyn för (att göra ngt

ondt), frukta, vörda, dyrka i synnerhet Gud Mt.

15: 9 al.; portproselyterne (se Tcpos7]Xuro<;) kal-

lades oi Gc.fi6p.zvoi nposTjAuroi Act. 13: 43 1.

blott oi a. Act. 13: 50, 17: 4. 17 1. fullständigt

oi a. rov Osov Act. 16: 14, 18: 7.

aeipd, «c, fj (elpco knyta, binda) band, boja, kedja

0>(pou 2 Petr. 2: 4 åt mörkrets bojor d. ä. de

bojor som höra till mörkret i Tartarus 1. Gehenna

(orden höra till napédcoxev). *

aeiap.bq, ou, b (följ.) skakning, scil. rrjs yrj^ jord-

bäfning Mt. 24: 7 al., skakning (genom storm-

vinden) ev rfj ftaldaarj Mt. 8: 24 inom hafvet

d. ä. svallning, sjögång.

aeico, aecaco; éaeiadrjv (beslägtadt med asuco) skaka,

sätta i rörelse a) i egentlig mening: om jordbäf-

ning Mt. 27: 5, om träd som skakas af vinden

Apoc. 6: 13; — b) i metaplior. mening: om folk-

rörelse: Tzdaa 7] ttoÅk; sa. Mt. 21: 10 hela sta-

den kom i rörelse, éaetattrjaav Mt. 28: 4 de ska-

kades, bäfvade; — Hebr. 12: 26 jag skall skaka

icke blott jorden, utan äfven himlen (har afseende

på Hagg. 2: 7. 8, i hkn sednare vers antydes,

att härmed menas hedningarnes 1. de hedniska

rikenas omhvälfning — alla synliga, jordiska, ska-

pade riken skola skakas och falla, endast Guds

rike skall blifva evinnerliga — se ock aaksuco

in fine).

Zexnuvdos, äfven 2'éxouvåog, ou, b (lat.) Secundus,

Pauli följeslagare från Grekland till Mindre Asien

Act. 20: 4.
*

ZsXsuxsia, ac, v) (af Eé'Aeuxo<; b Nixdrcop, dess grund-

läggare 1. åtminstone utvidgare) Seleucia, hamnsta-

den till Antiochia i Syrien, en starkt befästad och

för ointaglig ansedd stad i Syrien vid Medelhafvet

med en hamn, 40 stadier norr ut från floden

Orontes' mynning, 120 stadier vester om Antio-

chia, hufvudort i provinsen Seleucis. Den hade

binamnet q ev IJcspca Pieria af berget Pierius,

vid hkt den låg, af Seleucia ad mare till skill-

nad från flera Syriska städer med samma namn.

Sedan Pompeji tid var den urbs 1 ib era; fkmr

Act. 13: 4.
*

asÅfjvr], 7)<z, i] {akXaq glans, ljus) luna, måne Mt.

24: 29 al.
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asJyvtuCopac (fgde) vara månadssjuk 1. -rasande, en

sjukdom som efter månens beskaffenhet af- och

tilltog och hade likhet med fallandesjukan eller

var samma sjukdom = vara epileptisk Mt. 4: 24,

17: 15.

2spet 1. 2'spstv, b indecl. CJJ/ptt' ryktbar, berömd

af JJÖW' han hörde) Semei 1. Simei Lc. 3: 26. *

/Tsptda?,cc, ewc, f] sim ila, similago, finaste hvet-

mjöl Apoc. 18: 13.
*

asp.ubz, T
t

, OU (qsi gs$v('k af oéftopai) vördnadsvärd,

ärbar, värdig Phil. 4: 8 al.

aepvbzyjz, fjTOS-, Q (fgde) vördnadsbjudande väsende,

värdighet, yttre anständighet 1 Tim. 2: 2 (de

christnas värdiga skick i alla lefnadsförhållanden),

värdighet i föredragningssättet Tit. 2: 7.

^Lépyioc;, ot>, b (lat.) Sergius med binamnet Paulus,

boende i Paphos och proconsul på Cypern (då

en provincia senatoria), hkn Aposteln Paulus om-

vände till christendomen och tog sitt namn efter.

Act. 13: 7.
*

Zspouy, se Zapouy.

Zijit-, b indecl. (HIZ' ersättning) Seth, Adams son i

stället för Abel Lc. 3: 38.
*

£yp, b indecl. (GIV namn) Sem, Noachs son Lc.

3: 36.
*

(TTjftacuco, ava {ovjp.a, se följ.) teckna, gifva ett tec-

ken, gifva tillkänna (genom tecken 1. ord), an-

tyda, i allmänhet tillkännagifva Joh. 12: 33 al.,

uppgifva Act. 25: 27.

orjtj.élnv, ou, rå (= arjpa) tecken l:o) igenkännings-

tecken, hvarpå man igenkänner och särskiljer ngn

1. ngt från andra, Mt. 26: 48, Lc. 2: 12, zä a.

zoo ånoazuXou 2 Cor. 12: 12 det som documen-

terar aposteln ss. sådan, det hvarpå man igen-

känner den som är apostel, 2 Thess. 3: 17 (igen-

känningstecken på ett brefs äkthet), kännetecken

1. -märke, bevis; äfven tecken i allmänhet ss. ~epi-

zopys Rom. 4: 11 (genit. appositionis) omskärel-

sens tecken = det yttre tecken hkt bestod i om-

skärelsen. — 2:o) förtecken, förebådande tecken,

förebud zcöv xacpibv Mt. 16: 3 tidsperiodernas be-

tydelsefulla företeelser, de företeelser hvilka bety-

delsefullt utvisa händelsernas förestående utveck-

ling (liksom på himlen aftonrodnaden utvisar

vackert väder o. s. v.), r^c or^ -apooaias Mt.

24: 3 till din tillkommclsc, zou oiou åvHpib~o<>

v. 31 den företeelse som omedelbart föregår den

(rrj/iepo>

kommande Messias och utvisar inträdandet af

Hans parusi, signalen dertill (troligen ett ljus-

fenomen efter den förutgående förmörkelsen v. 29

— en förglans till den db$a, i hkn Messias sjelf

skall uppträda); i denna betydelse fkmr ordet ock

Mt. 13: 4, Lc. 21: 7. (11. 25) al. — 3:o) under-

tecken ss. a. åvzUzyöpzvnv Lc. 2: 34 (om Fräl-

saren sjelf) en gudomligt betydelsefull företeelse

som röner motsägelse, se ock åvzOAyai; hvar-

igenom Frälsaren och apostlarne ådagalade sin

gudomliga sändning, underverk, under Mt. 12: 38,

Mc. 16: 17. 20 al., äfven om glossolalien ss. ett

undertecken, portentum 1 Cor. 14: 22 neml.

zoic; a.rziazoiz, att de skulle omvända sig och

blifva trogna; äfven om falska propheters under-

verk Mt. 24: 24 al.; fkmr ofta i förening med

zépaza och duvapecz ss. Joh. 4: 48, Act. 2: 22

al. (man har velat fixera en bestämd skillnad

emellan arju. och zépaza enligt Act. 2: 19 zé-

paza iv zu> odpavqi ävto xdi cnjp. e~\ zr
t
z piyc

xdzco, men denna skillnad är tillfällig; så heter

det ju avjpsiov sx zou ndpavou Mt. 16: 1 al. —
Alla 3 OTjpt., zép. och owäpsic; tjena blott att

liksom uttömma begreppet af under och under-

görande förmåga).

crrjpzibio (fgde) teckna, beteckna, sätta märke på;

med. teckna upp åt sig, anteckna, lägga märke

till vivd 2 Thess. 3: 14 (nemligen för att und-

vika allt umgänge med honom prj owavauiyw-

a&at). *

arjpspov, adv. (= Att. zrjpspov qsi zfj — zauzjj

rjpipa hoc die) hodie, i dag, Mt. 6: 11. 30 al.,

7] a. rjpépa Act. 20: 26, Kom. 11: 8 al. den

dag som i dag är, den närvarande dagen, äfven

utan Tjpzpa ss. £<oc 1. psypt zr
t
z a. Mt.

11: 23 al. ända till den närvarande dagen, vår

tid, våra dagar; Tcsp] zf^ a. Act. 19: 40 för

denna dagen d. ä. för det som i dag händtj zb

a-fjpspov Hebr. 3: 13 det der i dag; a. xae aö-

piov Lc. 13: 32. 33 i dag och i morgon (an-

tyda en bestämd tid för Frälsarens vistelse, hkt

ock tilläggen Z7
t

zptz% i öfvermorgon och rjj iyo-

pévjj följande dagen bevisa; dcremot plägar Jac.

4: 13 i synnerhet med läsarten rj för xat tydas

om en obestämd tid =?= inom kort, men äfven

här böra orden förstås egentligt, ty v. 14 upp-

tager aitfUQV återigen), i/Ms? xat a. x. z. L Hebr.

13: 8 har afseeude pä den förflutna, närvarande

och tillkommande tiden, se éyiii^.
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orjpixivdiov, ou, to (lat.) semicinctiura (semi

half ocli c i n g o skörta, uppfästa) halfskört, för-

kläde, förskinn; andra: näsduk Act. 19: 12. *

arjnco göra rutten, låta ruttna; vanligen i med. med

p. 2 azcrqna (och aor. 2 pass. sadTtrjv) ruttna,

förruttna Jac. 5: 2 (Jacobus talar med prophetisk

blick om straffdomen ss. redan fullbordad).
*

orjpixös, 7], öv (Srjp, plur. 2yjpes Sererne, ett In-

diskt folk, från hvilket de gamla fingo sitt första

siden — sedan silkesmasken från Serernas land)

egentl. Serisk; sedan hörande till silkesmasken, af

silke L siden; neutr. sidentyg Apoc. 18: 12.
*

o~7jC, <re«c> äfven arjT<K, b (DD) mott, mal (i klä-

der, böcker, möbler) Mt. 6: 19. 20, Lc. 12: 33.

f orjToftpcoTos, av (fgde och fipajrot;, adj. vble af

fttfipcöaxco) malåten, uppäten 1. förtärd af mal

Jac. 5: 2.
*

a&evoaj, axrco (coaa efter vanliga läsarten 1 Petr.

5: 10) (o$évo<; styrka, kraft) styrka, stärka 1 Petr.

5: 10 (så att J öfvervinnen allt motstånd). *

aiaywv, 6vo$, r) (obekant derivation) kind, käft,

kindben Mt. 5: 39, Lc. 6: 29.

aiydca, 7]oa; rjpui (följ.) tystna, tiga Lc. 9: 36 al.;

äfven förtiga, p. p. p. förtegad, förborgad Rom.

16: 25.

aiyr), ~7js, ^ (o~c£co onomatop. ord: hväsa, hyssja, säga

hsch 1. st, tysta) tystnad Act. 21: 40, Apoc. 8: 1.

otdrjpos, oo, b jern Act. 18: 12. *

atdrjpouc, u, ouv, snidr. af eoc, éa, eov (fgde) af

jern, jern- Act. 12: 10 al.

Zidiöv, covoz, i] (p"py fiskfångst — så hette ock

Canaans äldste son Genes. 10: 15 — alltså egentl.

fiskläge) Sidon, äldsta staden i Phoenicien vid

Medelhafvet med en god (dubbel)hamn, 200 sta-

dier (= 3^ Svenska mil) norr om Tyrus, 400 sta-

dier (= 6| Svenska mil) söder om Berytus, en

dagsresa från Paneas och 8| Svenska mil från

Damascus. Det var till en början hufvudstad i

Phoenicien och utsände många colonier. Väl blef

det vid fördelningen af Palestina emellan Israels

12 stammar draget inom Assers område, men eröfra-

des aldrig af Israeliterna. Dess invånare, 1 J
;

"PiJ
3

drefvo en ganska vidsträckt och fördelaktig sjö- och

landthandel och underhöllo glasfabriker, lärfts- och

andra manufacturer, som lemnade ganska konst-

fulla och eftersökta arbeten. Vid Davids tid sy-

nes det hafva kommit under den snabbt upp-

blomstrande staden Tyri herravälde. Då konung

Me lan der, Grek. Lex. t. N. T.
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Salrnanassar ryckte in i Phoenicien, afföll Sidon

från Tyrus och underkastade sig denne eröfrare;

emellertid synes det haft egna konungar, och un-

der Artaxerxes III Ochns gjorde det sig fritt,

men blef af denne konung, oaktadt ett tappert

motstånd, intaget och förstördt 350 f. Chr.; dock

byggde invånarne snart åter upp sin stad och

gåfvo sig under Alexander den store med bibe-

hållande af egna vasallkonungar. — Emedan Si-

don var det äldsta hufvudsätet för Phoenicisk cul-

tur och mercantil verksamhet (hvarföre det ock

företrädesvis förekommer i Classikernas äldsta un-

derrättelser ss. Iliad. 6: 290 al.), synas namnen

Sidonier och Sidonisk, äfven efter Tyri uppblom-

strande, hafva blifvit begagnade för Phoenicier och

Phoenicisk. Stadens namn står ock för landskapet

Sidonien (se HdpzTiTO. och följ. ord). Det nuva-

rande Saida vester om det gamla Sidon, med

ungefär 8000 invånare, är en icke obetydlig han-

delsplats; fkmr Mt. 11: 21. 22 aL

Siåcovia, ecc, (fgde) Sidonien, omfattande staden Si-

don med dess område, Lc. 4: 26
[[
riyc 2i8covo<;. *

l\da>vcoz, a, ov (se fgde) Sidonier, invånare i Sido-

nien 1. Sidon Act. 12: 20. *

f aixdpwz, ou, b (af lat. sicarius af sica, dolk)

dolkbärare, lönnmördare, bandit Act. 21: 38. *

aixzpa, ro indecl. a^ "^5^ taga sig rus) rus-

dryck, tern et um, hvarje hetsig och berusande

dryck; denna rusdryck bereddes af säd, frukt, ho-

nung och dadlar (i Arabien företrädesvis om palm-

vin); fkmr Lc. 1: 15 [Johannes döparen skulle

alltså blifva en Naziré — "1\7J invigd, LXX
y)yiaapévo<; — d. ä. en sådan, som invigdes åt

Jehova, skulle afliålla sig ifrån vin och andra rus-

drycker och låta håret växa (se Num. 6 cap.);

ofta varade nazireatet blott en tid t. ex. Act. 21:

23 följ. (se £b'/'f}); exempel på dem, som ifrån sin

födelse för hela lifstiden invigdes åt Jehova äro

Simson, Samuel och Johannes döparen]. *

2iXas, a, äfven HcÅouaviK, ou, b (förra namnet i

Apostlagemingarne, sednare i Pauli bref) Silas 1.

Silvanus, en prophet i den christna församlingen

i Jerusalem, som kom i beröring med Paulus

Act. 15: 22. 32 och åtföljde honom på hans an-

dra missionsresa (kanske ock tredje) genom Min-

dre Asien till Macedonien, men stadnade qvar

någon tid i Beroea, då Paulus flydde derifrån,

och sammanträffade med honom först i Corinth,

38
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der han verkade för Evangelium; fkmr 1. c. al. —
Huruvida den Silva?ius, som enligt 1 Petr. 5: 12

öfverförde Petri lista bref till församlingarne i

Mindre Asien, var samma person, kan icke be-

stiimdt afgöras. Traditionen gör Silas till biskop

i Corinth, men åtskiljer honom från Silvanus,

förste biskopen i Thessalonica.

2\Åouau(K, oo, b Silvanus, se fgde.

EtXcodfi, b indecl. (H sändning, emissio aqua-

r u m af nb U/ skicka, släppa) Siloah, en källa och

damm i en dal sydost om Jerusalem vid mynnin-

gen af Tyropreon; den har ymnigt, välsmakande

vatten, som framkommer genom en underjordisk

kanal ifrån den så kallade Jungfrukällan, hvilken

ligger i Kidrons (Josaphats) dal; källan uppväller

ojemnt (non jugibus aquis, sed in certis

horis diebusque ebullit Hieronym.). I dam-

mens närmaste omgifning vid sydvestra foten af

Oljoberget skall en by med samma namn hafva

legat, hkn ännu finnes till (Kefr Selvan), och på

hkn nvpyoz év rep 1\ Lc. 13: 4 skall hafva af-

seende; Joh. 9: 7 öfversättes ordet typiskt med

åmGzu.lpivo<; e missus utsänd (liksom hette det

ni^IZ') dia rov åireoraXpévov éxzt zözs rixplöv

Eutli. Zig. d. ä. emedan den blinde då blef bort-

sänd dit.

Ec/iedtv, se Eopzcbv.

fftfjuxcv&cov, oo, to
||

arjpixivdtov, hkt se.

Zipcov, covoc;, b, äfven Etpsibv 1. Eopecbv, hkt se

(pypiy bönhörelse af han hörde) Simon

l:o) Jond son, Bapuovä, den bekante aposteln

med tillnamnet Ilézpoz, hkt se; — 2:o) med till-

namnet Cananites, äfven Zelotes, broder till Judas

Lebbajus, äfvensom till Jacobus den yngre, se

Kavavtzqc och ZrjhozrjS; —--3:o) HERrans broder

Mt. 13: 55, Mc. 6: 3: — 4:o) den spetälske i

Bethanien Mt. 26: 6; — 5:o) frän öyrene Mt.

27: 32; — 6:o) Magiern från staden Gitton i

Samarien, som lät döpa sig af diaconen Philippus,

men sedermera af Petrus skarpt tillrättavisades,

då han bad att få köpa den H. Andes gåfva för

penningar (deraf uppkom benämningen Simoni);

Act. 8: 9 följ.; — 7:o) fader till Judas Is-

karioth Joh. G: 71 (12: 4), 13: 26; — 8:o) en

pharisé, i hvars hus JEsus gästade Lc. 7: 40 följ.;

— 9:o) en garfvare i Joppe, hos hkn Petrus tog

in Act. 9: 43 al.

Etvå, ro, scil. opoc, indecl. O i 1
?, derivationen oviss)

Sinai, det genom lagens utgifvande (Exod. 19: 11

al.) namnkunniga berget, beläget på en deraf be-

nämnd halfÖ, som sträcker sig ut i ltöda hafvet

och delar det i 2:ne vikar, den östra, som kalla-

des den JElanitiska och den vestra den Heroopo-

litanska (se vidare spudpoz). Berget består af 3:ne

höjder: a) den nordöstra 1. Horeb (2"ln), b) den

sydöstra, som företrädesvis heter Sinai, nu Dsche-

bel Musa = Mosis berg och c) den sydvestra 1.

Catharinberget, som skall vara den högsta punkten

(6000 fot öfver hafsytan); alii aliter; fkmr Act.

7: 30. 38, tages allegoriskt Gal. 4: 24. 25, äfven

Hebr. 12: 18 följ. (ehuru sjelfva namnet ej före-

kommer).

aivam, sco<z, to {Attice blott vdizo) sinapi, senap,

hkn växt i Österlandet, liksom i Amerika, uppnår

höjden af ett litet träd (10 fots höjd) med många

grenar, ehuru fröet är ganska litet och ordspråks-

vis betecknade hos Judarne de minsta föremål Mt.

13: 31. 32 al. (parabeln om himmehHket), é/siv

Ticanu wc xåxxav a. Mt. 17: 20, Lc. 17: 6 hafva

äfven den minsta grad af tro.

oivdcov, övoc, vj (p~9 — andra af Etv86s = Vvoöc

Indisk, alltså kanske egentl.) Indiskt linne, musse-

liu; sedan tyg deraf, svepning af linne, linneduk^

Mt. 27: 59 al.; — ^ S>nd°n var annars en

underklädnad af fint linne, ett slags linneskjorta,

som drogs på bara kroppen Mc. 14: 51. 52 (jfr

sTisvåÖTrjc; och yizojv).

f otvidZcö, aaa (otveov, andra mviov såll, sikt —
troligen af oivco, (Avou.au, samstämmigt med azuo)

sålla, sikta, trop. Lc. 22: 31 (liksom hvetet ska-

kas i sållet, på det att det odugliga — agnarna

— måtte skiljas från kornen och falla ut, så vill

satan oroa och skaka — zapd^ai — eder genom

frestelser, faror och trångmål, för att derigenom

sätta eder på prof och bringa eder till affall 1. fal-

lande ur tron).
*

atzsuzöz, V), öv, adj. vble (af atzeoco fodra, göda af

o~izos) gödd Lc. 15: 23. 27. 30.

oiziov, od, zö egentl. diminut. (af oizoc), vanligen

plur. spis af hvetc (1. säd i allmänhet), bröd, mat-

varor o. s. v. Act. 7: 12 ||
o'iza.

*

oczcazöc, V), öv, adj. vble (af oizlZio bespisa, föda,

göda af ciizos) gödd; neutr. pluraU scil. "oxi.

gödboskap Mt. 22: 4.
*
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f aiTopÅTpiov, oo, to (följ., peTpov) sådesmått, de-

mensum, tillmätt spis, det bestämda 1. beskär-

da måttet af säd 1. andra lifsmedel, portion Lc.

12: 42.
*

<t7toc, oo, b, plur. acTa, va, egentl. hvete, sedan i

allmänhet spannmål, säd — äfven det som deraf

beredes, bröd, föda o. s. v. Mt. 3: 12 al,

2i%dp, se Zoydp.

Eicov, ro scil. opoq (ji 1

^ egentl. märke, upprest

sten; äfven borg, fäste) Zion 1. Sion, i vidsträcktare

mening hela den bergskedja, på hkn Jerusalem

låg, i inskränktare blott sydvestra berget 1. kullen,

hvarpå öfra staden 0] ävco noAts) och Davids borg

var uppförd, och som i höjd öfverträffade de an-

dra kullarne (se "IspoaöÄopa). I N. T. fkmr det

l:o) metonym. a) q ftoyärrjp 2. Mt. 21: 5, Joh.

12: 15 Zions dotter = Jerusalem 1. dess invånare

(stadens läge tänkt ss. stadens moder); b) =
Israels folk, hvars theocratiska centralpunkt var

Jerusalem Rom. 9: 33, 11: 26, 1 Petr. 2: 6. —
2:o) metaphor. 1. allegor. Apoc. 14: 1, Hebr. 12:

22; utmärker, ss. motsats mot Sinai, det 1. de

berg (2cc6v taget i vidsträcktare mening — se

ofvan) der HERren tillbads och dyrkades med

herrlig gudstjeDst, men i synnerhet det himmelska

Jerusalem o. s. v. ss. det heter i den herrliga

teckningen v. 23 följ.

auoTzda.), rjaa (beslägtadt med a!C(o, se myr]) tiga,

vara tyst Mt. 20: 31 al., aubna Mc. 4: 39 var

tyst 1. stilla (hafvet personificeradt) ; äfven vara

stum Lc. 1: 20.

f axavåoM^co, iao), taa; ladyoopai, iadrjv (följ.)

egentl. sätta giller 1. fälla, lägga snara för ngn,

komma ngn att stappla 1. falla, b^lVDtl; i N. T.

i moralisk mening, bringa på fall a) gifva ngn

anstöt, reta 1. förleda ngn till synd (till ngt som

samvetet ogillar) Mt. 5: 29 al., pass. förledas till

synd; b) gifva ngn anstöt i afseende på hans okrist-

liga tro = förleda till affall från den sanna tron,

pass. förledas till affall Mt. 13: 21 al., taga an^

stöt 1. stöta sig på ngn 1. ngt ev tivi Mt. 11:

6 al., finna anstötligt, förargas Mt. 15: 12 al.;

c) gifva ngn anstöt i afseende på lians mening om

ngn l. ngt, gifva ngn Tivd. anledning till oriktiga

omdömen Mt. 17: 27, Joh. 6: 61.

f axdvoakov, oo, to (axd^fo, saxadov halta, gå krokig

1. med krokiga ben — äldre form axavödlr
j
dpov')

egentl. det krokiga gillret i fällan, vid likt lock-

ffxeuos 299

maten är fästad, gillerstång (annars 7rdaaaÅo<: 1.

porrzpov), i allmänhet fälla, Rom. 11: 9 snara (ss.

phraserna Titlévac 1. ftd.XXsiv ax. — se nedan —
ursprungligen antyda); deraf i N. T. metaphor.

det som bringar ngn på fall ax. éu auTw oöx

eaztv 1 Joh. 2: 10 ingenting bringar honom på

fall; anstöt, förargelse ax. poo si (måhända bättre

ép.oc, ss. några editioner hafva) Mt. 16: 23 du är

mig till anstöt 1. förargelse (andra: hinder efter

Euth. Zig., som paraphras. med épnodtov), för-

förelse d. ä. anledning till synd, otro o. s. v.

Mt. 13: 41 al. (1. c. st. axavcJa?,tO>vTa<; som ge-

nom sin osedlighet äro anstötliga och skadliga för

andra), Tcdéuac tvä ax. Rom. 14: 13 och ftdXXeiv

ax. évw~u')V twoz Apoc. 2: 14 egentligen ställa

giller för ngn, så att han stöter sig derpå och

faller, gifva ngn anstöt d. ä. anledning till sam-

vetsstridiga handlingar; TCZTpo. ax. Rom. 9: 33,

1 Petr. 2: 7 förargelseklippa (så kallas Christus

— härmed åsyftas i synnerhet det objectiva för-

derf, som menniskorna genom sin otro ådraga

sig — jfr Mt. 21: 42. 44); to ax. too ataopoo

Gal. 5: 11 korsets anstöt d. ä. den anledning till

evangelii förkastande, som derigenom gifves, att

Christi korsdöd predikas ss. salighetens grund —
jfr 1 Cor. 1: 23. — Anm. Se vid flera af ofvan-

nämnda ställen äfven nptKxnppa.

axd:zTco, eaxa<pa (beslägtadt med cavo, cavus)

urholka, gräfva, grafva Lc. 6: 48 al.

axdcprj, r^, 'q (fgde) egentl. hvarje urholkad kropp,

ss. kar, tråg o. s. v.; sedan scapha, båt (på

större skepp), skepps- 1. räddningsbåt Act. 27:

16. 30. 32.

axéhx;, eoc;, to (axéÅÅco göra hård, torr) ben, i syn-

nerhet skenben, men äfven lårben; Joh. 19: 31

—

33 menas beggedera.

axéiraapa, o.toz, tö (axsnd.Z(o betäcka af axiirrj

täcke, betäckning) egentl. det betäckta, ss. hus;

sedan äfven täckelse, betäckning för kroppen, klä-

der 1 Tim. 6: 8.
*

2'xeodx, ä, b Skeva 1. Scheva, en öfversteprest, hkns

7 söner voro exorcister Act. 19: 14.
*

axeuT], 9}z, 7] (se följ.) rustning, utstyrsel, packning,

bagage, husgerådssaker ss. möbler, bäddar, kok-

kärl o. s. v. Act. 27: 19.
*

axeoos, eoc, tö (beslägtadt med xoco, xoéco, xsö&co

gömma, dölja, alltså — xeoos; äfven med axénr]

täcke och axcd skugga) l:o) kärl i allmänhet Mc.

11: 16 al., ax. riyc Åeaoupycag Hebr. 9. 21 kär-
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len för gudstjensten; £?c Ttfirjv och åzipiav Rom.

9: 21 (man anmäike, att i liknelsen den samma

massan är den menskliga naturen i och för sig,

men att ur detta ämne, som på olika sätt kan

formas, Gud gör dels sådana som äro bestämda

till heder — neml. ss. deltagare i den Messianska

herrligheten — liksom heliga kärl, dels sådana,

som äro bestämda till vanheder — till det eviga

förderfvet — liksom kärl ämnade för ett lågt och

smutsigt bruk), 2 Tim. 2: 20 (här äro kärlen af

olika ämne a) af guld och silfver, b) af trä och

lera — med de förra menas värdiga och äkta med-

lemmar af församlingen, med de sednare oäkta);

ax. dpyrjs och éÅsou<z Rom. 9: 22. 23 vredes-

och barmhertighetskärl d. ä. de menniskor som

äro föremål för Guds vrede och barmhertighet;

bazpuxivov ax. 2 Cor. 4: 7 (se öazpdxivoz). —
2:o) redskap af hvarje slag, verktyg, husgeråd

Mt. 12: 29 al., fat Act. 10: 11. 17; skeppsred-

skap, taklage, tågverk, segelverk yalav ax. Act.

27: 17 nedhala segelverket, stryka segel; metaphor.

ax. exÅoyvjz (genit. qualitatis) Act. 9: 15 = ax.

éx?,exz6v ett utkoradt redskap, é)g åatlevéazepov

ax. ro yuvcuxéiov 1 Petr. 3: 7 det qvinnliga ss.

ett svagare (HERrans) kärl 1. redskap; medel att

tillfredsställa könsdriften ss. ro éauzou ax. xzä-

abai 1 Thess. 4: 4 förskaffa sig sin egen qvinna,

taga sig en maka (i stället för att öfverlemna sig

åt Tzopveia).

ax7]vi], iyc, q (troligen samstämmigt med fgde) hvarje

betäckt vistelseort, tält, hydda, löfhydda Mt. 17:

4 al., metaphor. al ax. o.uovioi Lc. 16: 9 de eviga

tälten 1. hyddorna (i Guds rike —- det himmelska

Jerusalem — )( de flyttbara nomadtälten); taber-

nakel ax. papzupcou Act. 7: 44 vittnesbördsens

tabernakel 1. stiftshyddan "IjMfc ^HK egentligen

sammankomstens tält, men LXX derivera det af

"11J? testari, emedan det vittnesbörd — de 10

buden — hvarigenom HERren gaf folket sin vilja

tillkänna, förvarades i arken, äfven q axr^rj en-

samt om det flyttbara tabernaklet i öknen Hebr.

8: 5 al., Guds boning, men äfven om afgudaboning

1. -tält ss. rj ax. vou MoXöy Act. 7: 43 Molochs

tält (den flyttbara helgedomen, som innehöll den

Ammonitiska afguden Molochs bild). — Urbilden,

efter hvilken Moses lät göra stiftshyddan (Exod.

25: 40), kallas f] äkrfiivrj ax. Hebr. 8: 2 det

sanna tabernaklet (som nr i himlen — )( skuggan

ax-qvoTtrjyia

och efterbildningen v. 5), äfven ax. pec^cav xai

zeXetozépa Hebr. 9: 11, ax. zou Qeoo Apoc. 13: 6,

äfven /] ax. rov papzupioo év to> odpavcp Apoc.

15: 5, — de 2 afdelningarne af templet: det he-

liga och aldraheligaste kallas äfven Hebr. 9: 2. 3.

6. 7 ax. q izpcbzf] och ij oeuzépa 1. dyta åycojv,

— i] ax. Aauid Tienzioxwi Act. 15: 16 Davids

förfallna 1. kullslagna hydda (bildlig framställning

af theocratien ss. det hus, der David bodde).

axyvoTTTjyla, ac,
s
t) (fgde, -yyvuiii — ni3DI"l

tältens 1. löfhyddornas fest) egentl. uppslående af

tält — Löfhyddohögtiden, den 3:dje af Judarnes

nationalfester, hkn började den 15:de i månaden

Tischri (October) och räckte i 7 dagar; den fira-

des dels till minne af Israeliternas boning i tält

under vandringen i öknen, dels ock ss. tacksam-

hetsfest för den slutade frukt- och vinbergningen

;

de bodde under festen i löfhyddor. hka uppfördes

af grönskande qvistar (i synnerhet af valnötträd)

på gårdar, tak, gator och torg, och buro i hän-

derna grenar fulla med frukt, ss. representanter

af fruktträdsskörden, i synnerhet palm- och citron-

grenar; högtiden firades med glada festliga mål-

tider och man öfverlemnade sig så mycket lifligare

åt glädjen och njutningen, ju sorgligare den stora

Försoningsfesten nyss förut (för 5 dagar sedan,

den 10 Tischri) blifvit firad. Hvarje dag offrades

ett antal unga tjurar från 13 till 7 (inalles 70),

2 vädurar, 14 årsgamla lamm (inalles 98) och 1

bock ss. syndoffer, jemte spis- och dricksoffer.

På sabbatsåren (hvart 7:de) upplästes hvarje dag

en afdelning af Moseböcker. — Den lista dagen

var sabbatsdag och således äfven den på 7:de

egentliga löfhyddohögtidsdagen följande 8:de da-

gen; denna dag räknades emellertid äfven till hög-

tiden och firades högtidligt ss. den stora försam-

lingens dag och ss. slutet på årets samtliga hög-

tider, derföre kallas denna dag ^ peydÅy Joh.

7: 37. På denna dag, liksom hvarje morgon un-

der sjelfva festen, skedde en högtidlig libation.

En prest hämtade neml. en 3 log (3 t5 , se ftdzoi;)

rymmande gyllene skål full med vatten ur källan

Siloah och göt detsamma blandadt med vin på

altaret, under det att stora Hallel (Ps. 113—118)

afsjöngs, beledsagadt af Levitemas flöjt- och ba-

sunaljud. Denna ritus var troligen ranemonisk,

till minne neml. af det vatten, som Jehova ur

klippan gaf de törstande Israeliterna i öknen.
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På qvinnornas förgård (se tspév) stodo 2 colos-

sala gyllene ljusstakar, som första dagen hade

brinnande lampor (man tror, möjligen utan skäl,

att åsynen af dem gaf anledning till Frälsarens

tal Joh. 8: 12 följ.); fkmr Joh. 7: 2.
*

axrjvonoKK, oo, b (axrjvfy, noiécö) tåltmakare Act.

18: 3.
*

oxrjvoc;, eoc, tå = axyjvfy tält, hydda; metaphor.
fy

olxca roo ox. 2 Cor. 5: 1 huset som består i

tältet 1. hyddan (för anden), äfven ro ax. v. 4 om
kroppen ss. andens tält 1. bostad.

oxrjvoco, waco, coaa, äfven axyvdoj 1. -éco hos profan-

författare (fgde) tälta, slå upp ett tält, vara 1. bo

i tält; i allmänhet bosätta sig, bo, vistas, dväljas

ev rcac Joh. 1: 14 ibland några, perd rcvcov

Apoc. 21: 3 tillsammans med några o. s. v., ene

rivas Apoc. 7: 15 öfver några, utgöra skydd 1.

betäckning för några.

axfyvcopa, aro<;, ro (fgde) det tältade, det uppslagna

tältet, boning (för Gud) Act. 7: 46; trop. 2 Petr.

1: 13. 14 om kroppen, ss. andens boning, jmfr

oxfyvos.

oxid, ac,
fy

skugga Mc. 4: 32, Act. 5: 15; ax. §a-

varou = m dödsskugga, det djupaste mör-

ker, ty Hades tänkte man sig ytterst mörk; ax.

ra>v peÅXövrcov Col. 2: 17 skugga (en svag före-

bild 1. rättare innehållslös skenbild) af det tillkom-

mande (den Mosaiska ritualförfattningen anses ss,

en skugga — axcd —, hkn Messianska rikets för-

fattning — acopa — kastar ifrån sig; skuggan

återgifver väl conturerna af kroppen, är en bild

deraf, men en skenbild — så skildrar Paulus de

Mosaiska inrättningarnes symboliskt-typiska cha-

rakter), så ock Hebr. 8: 5, 10: 1.

axipxdco, rjoa (= axaipco) hoppa (af glädje) Lc. 1:

41. 44, 6: 23.

t oxXrjpoxapåia, «c,
fy

(följ., xapdia) hårdhjertenhet

Mt. 19: 8 al.

oxÅfjpös, d, 6u (st. axsfojpik af axéhx;) full af ben,

hård; metaphor. hård, oböjlig, styf, sträf, sträng

Mt. 25: 24; hård, svår Act. (9: 5) 26: 14 (se

xévrpov), häftig dvepoq Jac. 3: 4 (hårdt väder);

hård, hårdsmält, svårfördraglig, odräglig Joh. 6:

60; hård, anstötlig, fräck, hädisk Jud. 15.

axÅ-qpSzrjc;, 7JT0Z, fy
(fgde) hårdhet (neml. hjertats)

Rom. 2: 5.
*

t oxXy}porpd%r]Xo<;, ov (axÅrjp(k, rpdyr^K) hård-

nackad, halsstarrig Act. 7: 51. *
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axÄTjpuvcö, ova; uvftyv (oxÅ7]p<k) göra hård 1. styf,

förhärda, förstocka, metaphor. rfyv xapdtav Hebr.

3: 8. 15, 4: 7 göra hjertat otillgängligt för Guds

nåd — Rom. 9: 18; — pass. förhärdas, förstoc-

kas Act. 19: 9, Hebr. 3: 13.

axoÅuk, d, 6v (oxéÅÅco torka) hopkrympt (genom

torka), krokig, böjd, sned, skef Lc. 3: 5 transl.

snedig, vrång, förvänd Act. 2: 40, Phil. 2: 15;

som beter sig på ett snedt och förvändt sätt emot

ngn, icke behandlar honom på rätta sättet (om hus-

bonde emot tjenare) hård, orättvis 1 Petr. 2: 18.

axåloip, ottos, 6 (troligen beslägtadt med xoÅoz

stympad, afhuggen) påle, palisad; äfven törne,

törnetagg metaphor. 2 Cor. 12: 7; dermed kan

menas: a) inre, andliga anfäktningar (elaka tan-

kar, samvetsagg o. s. v.); b) yttre anfäktningar

från motståndarnes sida under Pauli apostoliska

verksamhet; c) kroppsligt lidande — troligen det

sednare (jfr Luthers stenplågor). *

axonéco (axiiz-q täcke, betäckning) egentl. med han-

den ofvanför ögonen skåda i fjerran, speja, rikta

sitt ögonmärke på 1. hafva i ögonsigte 2 Cor. 4:

18, rå kaurcbv Phil. 2: 4 hafva sitt eget intresse

i ögonsigte, »se på sitt eget bästa», rivd. Phil.

3: 17 hafva ngn för ögonen, betrakta, se på ngn

(för att på samma sätt som han blifva ngns efter-

följare), men äfven se sig för i afseende på ngn

Rom. 16: 17 taga sig till vara 1. akta sig för

ngn, eaoröv Gal. 6: 1 taga sig sjelf till vara pfy

att icke, axonei, pfy Lc. 11: 35 se till 1. akta

dig, att icke. 4

oxonoc:, oö, b (axércropac = fgde) skådare, spejare;

men äfven det i fjerran uppresta mål, hvarefter

man ser 1. sigtar, scopus, mål xarå ax. duöxeiv

Phil. 3: 14 ila på 1. efter målet. *

oxopnt&o, iaa-, to&yu (lon. ord af obekant stam,

ungefärligen ~ axeddvvupi) sprida, strö ut (om

sående), deraf metaphor. med frikostig hand (om

gåfvor till de fattiga) 2 Cor. 9: 9; sprida, för-

skingra Joh. 10: 12 (om en hjord), Joh. 16; 32,

ss. motsatt auvdyco Mt. 12: 30, Lc. 11: 23 (Fräl-

saren menar Pharisteerne, lika icke gjorde gemen-

sam sak med honom).

axopniot;, ou, b (STjPy af 1p_^ såra och "2p_V vara

bakom) skorpion, en bekant skadlig insekt i de

varma länderna, som har mycken likhet med kräf-

tan och uppehåller sig på fuktiga ställen under

stenar i murar, källare m. m., men under som-
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maniätterna äfven kryper omkring på gator, trap-

por o. s. v. Hufvud och bröst äro sammanväxta;

vid bakdelen af kroppen sitter en mycket rörlig

stjert af 6 leder, hkn slutar sig i en krokig fin

spets — med denna plägar skorpionen gifva men-

niskor och djur mycket smärtsamma stygn och

släpper dervid ur en vid stjerten befintlig blåsa i

såret en giftig vätska, som, i fall ej hastig hjelp

mellankommer, medför döden; detta gäller dock

blott om den i Bibeln förekommande Österländ-

ska skorpionen (Scorpio afer Lin.), ty den Eu-

ropeiska (Italienska) sårar mindre farligt; Lc.

10: 19 al.

axoTStvög, rj, ov (se följ.) mörk, dunkel Mt. 6: 23,

Lc. 11: 34. 36 )( fcoTstvöz, hkt se, äfvensom

axÖTog.

axoTca, «c, 'fj (axoTog) mörker Joh. 6: 17 al., Xéysiv

ri ev ifj ax. Mt. 10: 27, Lc. 12: 3 säga ngt i

mörkret d. ä. i hemlighet, hemligen; ax. är dö-

dens element, det innefattar alltså metaplior., ss.

negation af <pd>g (hkt se), det tillstånd och den

sinnesförfattning, då menniskan saknar och sträf-

var emot den gudomliga åÅr/&eta d. v. s. andligt

mörker och dermed förenad ogudaktighet och osa-

lighet, ss. i phraserna elvai, p.évsiv, nepiTzazéiv

év rrj ax. Joh. 8: 12 al.; Joh. 1: 5 betecknar

abstractum, ss. det element, hvaruti ljuset skiner,

hela mensldigheten, emedan den i sig sjelf saknar

den gudomliga sanningen; jfr ock axözog.

axoriZto; tadyaopat, capat, ia&rjV (följ.) göra mörk,

förmörka; i N. T. i pass. förmörkas a) i egentlig

mening Mt. 24: 59; b) metaphor. Rom. 1: 21,

11: 10, Eph. 4: 18 (jfr fgde och följ. ord).

axoroz, sog, to, äfven ou, o Hebr. 12: 18 (besläg-

tadt med axid) mörker a) i egentlig mening Mt.

27: 45 al. ; b) transl. om det inre ögats (förnuf-

tets) förmörkande Mt. 6: 23, Lc. 11: 35, to ax.

ro égcÖTspov Mt. 8: 12 al. (se égcözspoz), Cö<pog

tou axoTOuz 2 Petr. 2: 17, Jud. 13 (se £o^«c);

— i andlig mening: det tillstånd, hvari menni-

skan befinner sig, då hon lefver utan Gud i verl-

den Eph. 2: 12, utan det sanna ljuset, som upp-

lyser vcrldcn (se axoTta) Mt. 4: 16 al. ; — to

axoTog izöoov scil. éaTt Mt. 6: 23 (se äfven of-

van) »huru stort är (när redan det yttre ögats

skadade tillstånd försätter menniskan i mörker)

det mörker hvaruti du då befinner dig (to axtnog

— neml. det andliga)»; /; é$ouaca too ax. Col.

1: 13 det välde, som mörkret har (mörkret ss.

den herrskande makten i den icke christliga verl-

den — xöap.oc, af djefvulen beherrskad — är här

personificeradt) r^i ~ots ax. Eph. 5: 8 abstractum

pro concreto, jfr axoTca Joh. 1: 5.

axoToai; (öimi, wdrjv (fgde) = axoT&o, förmörka

Apoc. 9: 2, 16: 10 (dock finnas på begge stäl-

lena uti somliga editioner motsvarande tempora af

axoTiZco).

axu[3o.Xov, ou, to (vanliga härledningen är af xua\

ftd?2stv kasta för hundar) hvad som kastas för

hundar, afskräde, afskrap o. s. v. metaphor. Phil.

3: 8.
*

—x>J/}rj£, ou, o Scyth, en i gamla geographien mycket

vidsträckt benämning, som ofta omfattade flera,

kanhända med hvarandra alldeles icke beslägtade,

nomadstammar norr om Svarta och Caspiska haf-

ven ända djupt in i Asien; svarar ungefär emot

21 "i to i Hebreiskan. — De ausågos för vilda bar-

barer och barbaris barbariores, ftapfiapcÖTa-

Tot; af Col. 3: 11 kan man sluta, att äfven Scy-

ther funnos ibland de christna.

axubpamöc, rj, öv (axvftpik butter, vresig, knarrig

af axu&pat egentl. morra af xucov, deraf brumma,

knorra, vara knarrig o. s. v. och a></> öga, ansigte)

med butter, vresig, mörk, dyster min, blick, ut-

seende; surmulen, dyster Mt. 6: 16. *

axuXlco; iaxuXpac s polio, egentl. afdraga huden,

flå; deraf plåga, besvära Mc. 5: 35, Lc. 8: 49;

p. p. p. plågad, sargad, söndersliten 1. -rifven,

försmäktande metaphor. (om andligt elände) Mt.

9: 36; med. möda sig, göra sig besvär 1. möda

Lc. 7: 6.

axuXov, äfven axuXov, ou, tö (fgde) egentl. den af-

dragna huden; sedan den från den dödade fienden

afdragna rustningen, byte, spolium Lc. 11: 22. *

axcoXrjxäftpcoTog, ov (följ., fitfipcbaxw) maskoten, upp-

äten 1. förtärd af maskar Act. 12: 23.
*

axoj?,7j£, tjxoc, (5 mask, matk metaphor. Mc. 9: 44.

46. 48.

| apapäydivo-, v], ov (följ.) smaragdin, af smaragd,

smaragdgrön scil. Xtäo~ Apoc. 4: 3 (den gröna,

för ögat vederqvickande färgen, var alltså den rå-

dande i nådens och fridens båge; jfr Genes. 9:

12. 13, Hes. 1: 28).
*

apdpr/.ySoz, ou, o, äfven ij smaragd, gräsgrön ädel-

sten, genomskinlig med dubbel strålbrytning Apoc.

21: 19. *

apupva, 7yc> fy
= pvfipa, inyrrha, det balsamiska

gummit 1. kådan pä Arabiska myrten, som bruka-



des till välluktande smöijelser och till balsamering

af lik Mt. 2: 11, Joh. 19: 39.

Spupva, 7j<;, i] Smyrna, berömd handelsstad i Ionien

vid en efter staden benämnd hamn af JEgeiska

hafvet och vid mynningen af den lilla floden Me-

les, 320 stadier norr om Ephesus; var mycket

gammalt, och hade, förstördt af Lydiema, legat öde

i 400 års tid ända till Alexander den store. Först

sedermera uppblomstrade det på en plats, 20 sta-

dier ifrån den gamla staden och var under de

flesta Eomerska kejsarne en af de skönaste och

folkrikaste städer i Asien. Der fanns ock en Chri-

sten församling Apoc. 1: 11, 2: 8. Ännu är den

en ganska folkrik stad (öfver 120,000 invånare),

och medelpunkten för den Levantiska handeln.

Spopvaloc;, a, ov (fgde) från Smyrna 1. invånare i

Smyrna Apoc. 2: 8 ||
év Spupvrj. *

apupvi^co; capac (apupva) krydda, tillaga, blanda

med myrrha Mc. 15: 23. *

268opa, <ov, tu. (DTp) Sodom, den sydligaste af

de 4 städer, lika förstördes genom eld och svafvel

från himlen, i den fruktbara dalen Siddim, hkns

ställe Döda hafvet intagit. Städerna voro Sodom,

Gomorrha, Adama och Zeboim; ty en 5:te stad i

Siddimsdalen Zoar (äfven Bela) skonades för Loths

skull; fkmr Mt. 10: 15 al.

SoXop.tov, cövoc: 1. (hvxiK (\~\fo'bvj af Ci^iy fred-

lig) Salomo, son af David och Bathseba, Judarnes

3:dje konung från 1015—975 f. Chr., berömd för

sin vishet Mt. 12: 42. Han hade blifvit upp-

fostrad och bildad af propheten Nathan och af

denne redan under Davids lifstid smord till konung

och ss. sådan offentligen framställd för folket.

För att befästa sin thron, lät han straxt efter sin

thronbestigning afdagataga sin broder Adonia och

den gamle berömde härföraren. Joab, trädde genom

giftermål i förbindelse med ^Egyptiska konunga-

huset och begynte i sitt 4:de regeringsår, 480 år

- efter Israeliternas utgång ur ./Egypten, understödd

af konung Hiram i Tyrus, tempelbyggnaden på

Moriah, hvilken fullbordades 7 år derefter och

högtidligen invigdes genom förbundsarkens ditfö-

rande, offer och konungens tal. För öfrigt lem-

nas om honom och hans regering underrättelse i

Konungnböckerna; fkmr Mt. 1: 6. 7 al.

aopoz, ou,
7] (ursprungligen samma ord som acopöq,

se acopeuco) egentl. det ställe der ngt samlas, för-

varingsställe 1. -rum (der benen efter en afliden
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läggas), urna, likkista; motsvarar Hebr. HtSp,

som var en öppen, kistlik bår Le. 7: 14. *

<töc, or], aov, pron. possessivum (af au, aou) tuus,

din Mt. 7: 3 al., to aov Mt. 20: 14 al. det som

är ditt, livad dig tillhör, ol aoi Mc. 5: 19 de

dina, dina anförvandter, din slägt.

f aouddpiov, ou, to (lat.) sudarium, svettduk, hvar-

med man torkar svetten från ansigtet, näsduk Lc.

19: 20, Act. 19: 12; äfven det kläde, hvarmed

ansigtet på ett lik plägade betäckas Joh. 11: 44.

Zouadvva, y<;, q (t\lW\W lilja) Susanna, namn

på en Lc. 8: 3 förekommande, annars obekant

qvinna. *

aocpia, a<", q (ao<pos) egentl. technish 1. mechanisk

färdighet, konstnärsskicklighet; deraf i allmänhet

skicklighet, klokhet, vishet Mt. 12: 42 al., i syn-

nerhet den christliga a) practisk christlig vishet

1. visdom ss. Col. 4: 5, Jac. 1: 5 al. ; b) theore-

tisk, populär christlig vishet ss. Xoyos aocpias 1

Cor. 12: 8 vishetstal — tal hvars innehåll är ao-

tpia. (se yvcoaiq — deremot är aocpia Åoyou 1 Cor.

1: 17 talvishet = föredragets philosophiska form,

efter den helleniska smakens fordringar); men äf-

ven den högre christliga religionsvisheten ss. 1

Cor. 2: 6 = aocpia Oeou i 7:de versen (hvilkens

innehafvare Gud är, hvilken uppenbarat den för

lärarne genom sin H. Ande), gudomlig vishet ss.

Mt. 11: 19 al. xat eåixatdidv] öyriyc 1. c.

och Lc. 7: 35 enligt somliga: och dock är vis-

heten (den gudomliga, i Christo verksamma) rätt-

färdigad d. ä. befriad 1. frikänd från hennes barn

(Judarnes förvändhet), andra väl bättre: och rätt-

färdigad (ss. den sanna visheten framställd) har

visheten (den gudomliga, som framträdt i Johan-

nes och menniskones son) blifvit från hennes barns

(d. ä. hennes dyrkares och anhängares) sida (der-

igenom nemligen att de slutit sig till henne och

factiskt rättfärdigat henne); aocpia tou Oeou Rom.

11: 33 al. visheten som tillhör Gud, utgör en

egenskap hos Honom (hvarigenom Han styrer allt

till det bästa); — men a. brukas äfven in malam

partem: ss. a. aa.pxiy.~q och åvÖptoniv/] 1 Cor.

2: 5, 2 Cor. 1: 12 köttslig 1. mensklig vishet

(sådan menniskan kan af naturen förvärfva, utan

tillhjelp och upplysning af den H. Ande), äfven

éniyscoz och ^uytxrj Jac. 3: 15. 17 den jordiska,

naturliga (d. ä. svaga, ofullständiga); a. tou ai-

covos 1. xoap.oo toutou 1 Cor. 1: 20 al. en vis-
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dom som tillhör denna verldsåldern (den förmes-

sianska — se ald>v), denna verlden (den profana,

icke christna menskligheten).

ao(f'i^(u. iau; utfiai (följ.) göra vis, gifva ngn Tivd.

insigt etc ti i afseende på 1. i ngt 2 Tim. 3: 15;

klokt upptänka, -dikta, hopspinna i synnerhet i

med., deraf /auåoi oeeotpio/iévot 2 Petr. 1: 16

klokt hopspunna fabler.

ao<fö<;, 'f], ov (troligen af orrbs: saft, således egentl.

saftig, vid full kraft, frisk till kroppen 1. själen —
jfr uyirj<? — beslägtadt med oo.ffjs, sapiens)

skicklig i ngn konst 1. ngt handtverk o.pyaéxTcov

metaphor. 1 Cor. 3: 10 byggmästare; deraf i all-

mänhet skicklig, insigtsfull, vis, klok £i'<: ti Rom.

16: 19 i afseende på ngt; a) verklsligt vis Mt.

11: 25 al. ; b) okristligt vis (af Guds Ande upp-

lyst och följande hans ledning) Eph. 5: 15, Jac.

3: 13 (i synnerhet i umgängeisen); om Gud Rom.

16: 27 (1 Tim. 1: 17, Jud. 25) som genom de

bästa medel förmår utföra de bästa beslut; —
compar. oocpcorspnc; 1 Cor. 1: 25.

2~ovla, ac, 7] (äfven ^Ionavca) Hispania, Spanien;

så hette i forntiden hela Pyrenseiska halfön, som

nu omfattar Spanien och Portugal. I Pauli tid

var den Romersk provins och hade äfven Judar

till invånare, hvarföre Aposteln visserligen kunde

besluta sig till att dit företaga en missionsresa,

obevisligt är det likväl, huruvida han verkligen

företagit en sådan — åtminstone finnas inga spår

deraf. Vanliga Grekiska benämningen är '/ffypia;

^lano.viu är latinsk form; fkmr Rom. 15: 24. 28.

oxapu.oGO), afa (beslägtadt med anda); äfven arrac-

pco sprattla) rycka, slita Mc. 1: 26 al. (om de

onda andar, som plågade de besatte).

onapyavoio, coaa; copac (andpyuvov, mest plur. lin-

da, bindel) linda, insvepa (om dibarn) Lc. 2: 7. 12.

anaxaXdco, 'rjaa (anaTuJ^ fråsseri, yppighet — af

anaddco slå inslaget i väfven fast med and.&rj

spade, väfspade = ett bredt slätt trä, nyttjadt

vid de verticala väfstolarne i äldsta tider i stället

för ladet 1. väfskeden xre/c vid de horizontella;

deraf) öda upp, förslösa, fråssa, lefva yppigt 1

Tim. 5: 6, Jac. 5: 5.

andco; EO~uodp:/]V draga; med. draga åt sig, draga

ut, draga pdyo.tpo.v sitt svärd Mc. 14, 47, Act.

16: 27.

cmscpa, äfven amtpa, «c, lon. 57c.
:
Q spira egentl.

allt snodt, ringladt, spiral- 1. snäckgäng o. s. v.;

sedermera ett visst antal tungtbcväpnade soldater

= manipulus, compagni, \ af c ohors; cohorten

utgjorde ^ af legio (se /.sysoju), alltså 420 man,

och manipeln följaktligen 105 = compagni; an-

dra antaga manipeln till \ af cohorten, alltså =
140 man; andra åter anse a~. = c ohors, h vil-

ket väl kanske är rättast, då man jemför sådana

ställen som Joh. 18: 12, Act. 21: 31 följ. hvaraf

synes, att en yuiupyoq stod i spetsen för a~zipa.

I Jerusalem fanns 1 sådan cohort Romerska sol-

dater, i Caesarea Palaestinpe 5; fkmr Mt. 27: 27

al. (se äfven Yto.Åcxoz och ozftaaroc:).

arrsepco, zo~eipo.; iazappuc, za~dprjV spargo, spri-

da, strö ut, så l:o) i egentlig mening Mt. 6: 26

scepe; b a-sepcov såningsman ss. Mt. 13: 3; —
2:o) i metaphor. mening a) om ordets säd Mt. 13:

18 följ., Mc. 4: 14 följ. (jordmånen 1. åkern är

menniskohjertat); b) om gerningar Mt. 25: 24 al.,

touto b cm. 2 Cor. 9: 6 den som sår detta (detta

slags säd — collectgåfva), b luv alt. btpiati

' Gal. 6: 7 hvad menniskan sår ut här i lifvet, skall

hon uppskära i ett annat (hon skall få efter som

hon handlat hafver, medan hon lefde — se ock

ftepteco), an. esc tyjv adpxa kauzoT) Gal. 6: 8 så

i sitt kött (liksom i en jordmån) d. ä. låta be-

stämma sig vid sitt handlingssätt af sin syndiga

natur )( ££C to ~vs.upa ibid. följa Andens ledning

jfr 2 Cor. 9: 6; xap~b<: — slpr^v Jac.

3: 18 rättfärdighetens frukt utsås i frid för deras

räkning som iakttaga 1. öfva frid (de fridsamma

utså i frid den christliga vishetens säd, som för

dem skall bära rättfärdighetens frukt = belöning

för deras goda umgängelse — se v. 13); c) om
menniskokroppen, liku efter döden liksom sås och

nedmyllas i jorden för att ss. sädeskornet genom

förruttnelsen blifva frö till en ny kropp 1 Cor.

15: 42—44.

f a-exouÅd.Tcop, opos, b (lat.) speculator, spejare,

spion; sedermera officiant hos fältherrar och fur-

star, adjutant, ordonnans, drabant, en af lifvakten

Mc. 6: 27.
*

o~évdo), libo, utgjuta, frambära 1. anställa ett drieks-

offer (i det man utgöt några droppar på marken

1. offeraltaret, innan man sjclf drack); pass. ut-

gjutas ss. dricksoffer Phil. 2: 17 om också mitt

blod utgjutes (har afseende på vinlibationer, som

egde rum vid offringarne, se vidare J.siToypyta)

;

sä äfven 2 Tim. 4: 6 jag offras 1. utgjutes så-

som ett dricksoffer d. ä. mitt blod utgjutes (»dty

redan).
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anéppa, aro<;, rå {ansipco) det sådda, frö, säd, korn

Mt. 13: 24 följ. al.; trop. säd, afkomma, efter-

kommande Mt. 22: 24. 25 al., i mera prsegnant

mening: Abrahams rätta säd, Isacs 1. löftets barn

Rom. 9: 7. 8 al.; i ännu mera andlig mening:

an. rou Oeou 1 Joh. 3: 9 Guds säd d. ä. den

H. Ande, genom hkn ngn födes på nytt och blir

Guds barn. i

aneppoXöyos, ou, b (fgde, Xéyoj i bemärkelsen plocka

ihop, samla) fröplockare, ss. kråkan kallades; fkmr

i 2-faldig tropisk betydelse l:o) af denna fogels

sätt att föda sig: parasit, snyltgäst; 2:o) af fo-

gelns pladdrande stämma under plockningen: prat-

makare, sqvallrare Act. 17: 18. *

aneuda), eaneuaa (in(o, aor. 2 eanov, aneh vara

sysselsatt med ngt) träns, drifva, skynda på, ifrigt

söka, sträfva efter rc 2 Petr. 3: 13; inträns, ge-

nom ellips (liksom IXmuvo), oiojxoj o. s. v.) drifva

på sig, skynda, ila Lc. 2: 16 al.
;

partic. öfver-

sättes : med skyndsamhet, med hast, snarligen Lc.

I. c, 19: 5. 6, äfvenså imperat. ss. aneuaov xai

i^sX&s Act. 22: 18 gäck snarliga ut 1. skynda

dig ut (ev rdyei med det aldraförsta).

anrjXmov, ou, ro (aneoq, ro specus, håla = ony-

Xuy£ spelunca) spelaeum, håla, grotta, kula

Mt. 21: 13 al.

ondas, ddo<z, f] (anses beslägtadt med följ.) klippa,

Jud. 12 desse äro de som äro klipporne vid edra

kärleksmåltider d. ä. dessa måltider stranda på dem

(ty genom irrlärarnes förhållande upphöra de att

vara hvad de skulle vara; hvarigenom, utvisa de

följande participierue); andra antaga ordet = följ.,

skamfläckar. *

onlXos, äfven ontXoz, ou, b (beslägtadt med nrjXoc)

smuts, fläck, skamfläck, styggelse, styggtyg, meta-

phor. Eph. 5: 27 fläck, smutsfläck, an. xai pw-

poi 2 Petr. 2? 13 styggtyg och skamfläckar.

antXåco; wpai (fgde) smutsa, fläcka, befläcka, be-

smitta; tropice ptoouvres — yircova Jud.

23 hatande 1. afskyende till och med den från

köttet besmittade underklädnaden (yirojv, som

bars på blotta kroppen, besmittades alltså i an-

seende till sin omedelbara beröring med det ge-

nom otukt o. s. v. orena köttet — denna kläd-

nad tjenar Aposteln till symbol på allt det, som

också blott i utvärtes måtto står i beröring med

dessa menniskors sedliga förderf), Jac. 3: 6.

f anXayyvl&o; iad-rjv (följ.) i N. T. med. förbarma

sig öfver, hysa 1. hafva 1. känna medlidande med

Me lan der, Grek. Lex. t. N. T.
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nvoz 1. ns.pi rivos 1. enl rm 1. ént riva Mt.

14: 14 al, äfven absol. Mt. 20: 34 al.

anXd.yyvov, ou, ro, i N. T. endast plur. inelfvor (i

synnerhet de ädlare delarne: hjertat, lungorna,

lefvern 3= viscera, jfr Cttrn) Act. 1: 18;

sedan hjerta (ss. säte för ömmare känslor, i syn-

nerhet kärlek och medlidande) ss. 2 Cor. 6: 12

(se orsvoycopéco), Phil. 7, ev anX. Xou 'lou Phil.

1: 8 i Christi JEsu hjerta (localt, ss. om Christi

JEsu hjerta sloge i honom; ty se Gal. 2: 20),

rå anX. xketeiv 1 Joh. 3: 17 (se xXeico), anX.

éÅeouz (genit. qualitatis) rou 6eou rjpwv Lc. 1:

78 vår Guds barmhertighetshjerta (hjerta ss. säte

för 1. som utgör barmhertighet) d. ä. hjertliga 1.

innerliga medlidande, äfvenså anX. olxrippou Col.

3: 12, rå anX. aurou efc bpås earw 2 Cor. 7:

15 hans hjerta är för eder 1. eder tillgifvet, rå

ép.å anX. Phil. 12 mitt eget hjerta (hvarmed One-

simus betecknas ss. föremål för Pauli innerligaste

kärlek — ett känslouttryck, som återfinnes i alla

språk; så i latinet: meum cor 1. corculum,

så i svenskan); anX. Phil. 2: 1 hjerta d. ä. in-

nerlig kärlek.

anoyyoi;, ou, b (troligen beslägtadt med andoj, ana-

riCoj draga, suga) Att. a<poyyoq, fungus, svamp

Mt. 27: 48 al.

anoo<K, ou, rj (aftévvupt, alltså egentligen aftodos)

aska, an. dapdXeojc; pavriQouaa Hebr. 9: 13 (se

pavrcC(o); ströddes på hufvudet ss. tecken till djup

sorg Mt. 11: 21, Lc. 10: 13.

anopd, äs,
!
tj (anetpco, p. 2 eonopa) egentl. sående,

sedan det som utsås, säd metaphor. an. df&apros

1 Petr. 1: 23 är Guds ord, men till sitt inre vä-

sende, alltså den deruti inneboende gudomliga

kraft, hkn genom det förnimbara ordet utsås i

menniskans hjerta ss. det nya lifvets frö — denna

kraft är den IL Ande, han är liksom ordets själ,

så att Anden är Guds i menniskan verkande lef-

vande/ ord sjelft.
*

anöpipoz, ov (se fgde) egentl. tjenlig att beså, se-

dan besådd; plur. neutr. Mt. 12: 1 al. besådda

fält, sädesfält.

anåpoq, ou, b (se anopd) egentl. såning, utsäde,

säde, säd Mc. 4: 26 följ., Lc. 8: 5. 11, trop.

2 Cor. 9: 10 de medel, med hka J utdelen väl-

gerningar.

anouddCco, daoj, o.aa (onouorj) skynda sig med infin.

2 Tim. 4: 9. 21, Tit. 3: 12; deraf brådska, ifrigt

39
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sysselsätta sig med, vinnlägga sig om, anstränga

sig, fika, trakta efter med infin. Gal. 2: 10 al.,

äfven med accus. och infin. 2 Petr. 1: 15.

anouådioc, a, ov (axoudq) skyndsam, driftig, ifrig

2 Cor. 8: 17. 22.

aTTOuåatöxepou, compar. till anoudaioJS, 2 Tim. 1:

17 mera enträget (än som var att vänta)
||
anou-

daios. *

a7tou8aioxipio<;
,
compar. till följ., Phil. 2: 28 skynd-

sammare, hastigare (än jag annars hade gjort).

aTtoudacaxx, adv. (af anoudaHos) skyndsamt, fort;

ifrigt, enträget, sorgfälligt Lc. 7: 4, 2 Tim. 1: 17

|j
onouoaioxepov, Tit. 3: 13.

anoudr], rjs, i] {aneuåco) skyndsamhet, brådska, hast

Mc. 6: 25, Lc. 1: 39; ifver, nit, drift, verksam-

het, studium llom. 12: 8. 11 (ifvern för det

christliga lifvets intresse i alla afseenden), al., 7zä-

aav an. noitiaftai med infin. Jud. 3 lägga sig

all vinn om, låta ngt vara sig ytterst angeläget

{participium är imperfectum), Tzapsizfépeiv 2 Petr.

1: 5 (se detta verb).

anupk, /ooc,
fy

(arte7pa) rund flätad korg, i synner-

het fiskkorg, korg Mt. 15: 37 al.

axdoiov, ou, xb, äfven otddtos, ou, b (egentl. af

adj. axdoioc, faststående, bestämd af adv. axddr]v

af caxvjpc — vid axddwv kan péxpov och vid axd-

dto<; kan våpoc 1. dylikt förstås inunder; Dor.

arzdotov, lat. spatium) stadium, stadie, en be-

stämd våglängd 1. sträcka af 600 Grekiska fot

(625 Romerska) 1. 125 steg (så lång var rännar-

banan i Olympia, hvilken Hercules stegat ut) Lc.

24: 13 al. ; deraf rännarbana, vädjobana 1 Cor.

9: 24. — Anm. 60 stadier motsvarade ungefär-

ligen 1 Svensk mil.

axdpvoc;, ou,
fy,

äfven b (lozypi) lerkärl 1. -fat, vin-

kruka, mannakruka xax' e^oyrp; Hebr. 9: 4 neml.

den gyllene mannakruka, som förvarades i förbund-

sens ark; emellertid antaga några, att den låg

bredvid arken, liksom Arons staf, emedan 1 lleg.

8: 9 står, att uti arken icke fanns annat än de

2 Mose stentaflor.
*

ozaoiaoTYjZ, ou, b (axaatd&o resa sig, vara i uppror

af följ.) upprorsstiftare, uppviglare Mc. 15: 7.
*

axdat<x,
fy

(caxypt) egentl. stående, ställning,

läge, tillstånd; deraf l:o) bestånd ss. h/siv ax.

Hebr. 9: 8 ega bestånd, bestå, finnas till; annars

och vanligen 2;o) det Tyska Aufstand, uppstån-

delse, upplopp, uppror Mc. 15: 7 al. ; söndring,

oenighet, tvist Act. 15: 2, 23: 7. 10, 24: 5.

OTWjpÖui

axaxfyp, rjpoz, b (tarrjpt väga) egentl. vigt; sedan

ett mynt, statär, af guld 1. sifver; hos Athenarne

det sednare = 4 xBzpädpuypoz (4 drachmer) = 1

Judisk sekel = 2 Rdr 40 öre Mt. 17: 27.
*

ovwjptK, ou, b (axdaj, "axr
t
pi, qsi "axaattat ah au-

pav ställas 1. höjas i luften) egentl. = oxöloip

en upprättstående påle, palisad; sedan påle med

tvärslå 1. -bjelke i formen af f, kors, hkt ända

till Constantin den stores tid begagnades till verk-

ställande af det smärtsammaste och nesligaste döds-

straff hos Romarne (hos Judarne infördes det först,

sedan de kommit under Romarnes välde). De till

korsfästelsen dömde måste efter utstånden gissling

sjelfva på sin blodiga rygg bära sitt kors till af-

rättsplatsen, hkn alltid låg utanför staden, blefvo

der afklädde samt med händerna fastnaglade och

med fötterna vanligtvis fastbundna vid det med

en inskrift försedda korset, som derefter upprestes.

Midtpå hufvudbjelken fanns en utstående pinne 1.

slå, hvarpå kroppen hvilade för att ej falla ned,

och hvarpå de korsfästade liksom redo (hvaraf ut-

trycket inequitare cruci). Anledningen till den

korsfästes straff var upptecknad på en hvit tafla

med svarta bokstäfver, hkn var fästad öfverst på

hufvudbjelken. Vanligen låter man hufvudbjelken

gå alltför mycket ofvanför tvärbjelken vid afbild-

ningen af korset, hvilket man ock föreställer sig

mycket högt; detta var dock icke förhållandet, ty

fötterna voro ej särdeles långt ifrån marken. Dö-

den följde mycket långsamt och de olyckliges

kroppar lät man vanligen förmultna på korset

Mt. 27: 32. 40. 42 al.; Mvazos axaupou Phil.

2: 8 korsdöd, död på korset Phil. 2: 8, atpa zou

axaupou Col. 1: 20 det på korset utgjutna blodet,

zb axdvåalov zou ax. Gal. 5: 11 (se oxdvdaAov);

Åapftdvstv, olpeiv, wépsiv. fiaaxdCsw xov ax. taga

på sig 1. bära korset, antingen i egentlig mening

Mt. 27: 32 al. 1. i figurlig — vara beredd att

fördraga 1. villigt underkasta sig de af Gud till

pröfning -sända lidanden Mt. 10: 38 al., äfven för

andra ss. om Christus; b ax. xou Xoo 1 Cor. 1:

17 al. Christi kors utmärker synecdoeh. icke blott

Hans lidande, hvars medelpunkt var korsdöden,

utan äfven den derigenom förvärfvade rätttardig-

heten, hkn för Gud evigt gäller; xcp ax. duoxsatfai

Gal. 6: 12 förföljas för Christi kors d. ä. för det

man predikar Christum ss. korsfäst.

axaupoco, iooio, coaa; coiiac. cödr^j (fgde) egentl.

palisadera, förse med pålar, gärda; sedan i N. T.



<rra<puXij

korsfästa, fastspika 1. -nagla vid korset a) i egent-

lig mening Mt. 20: 19 al, éozaupwpévos Gal.

3: 1 ss. korsfästad (se äfven npoypdyio); b) i

figurlig 1. andlig mening: zfyv oäpxa Gal. 5: 24

lika hafva korsfästat sitt kött (neml. då de an-

togo dopet, hvarigenom de trädde i ethisk gemen-

skap med JEsu död — Eom. 6: 3 — i det de

blefvo döde synden — Eom. 6: 11; — att hafva

korsfästat sitt kött vill alltså säga: att hafva upp-

gifvit all gemenskap med synden, hvars säte <rdp$

är, så att man, liksom Christus objectivt blifvit kors-

fästad, genom trädande i gemenskap med Hans

korsdöd subjectivt d. ä. i det moraliska trosmed-

vetandet korsfästat köttet d. ä. helt och hållet

undertryckt detsamma och gjort det overksamt

genom tron ss. det nya lifselement, till likt man

gått öfver); dt ou — zw xöopw Gal. 6: 14

genom hkn verlden är korsfästad för mig och jag

för verlden d. ä. genom hkns korsfästelse är ut-

rättadt, att ingen inre lifsgemenskap mera eger

rum emellan mig och verlden.

azacpuXfy, 27c,
fy

vindrufva Mt. 7: 16 al.

crzd%u<:, ihk, b ax, sädesax Mt. 12: 1 al., se TcÅÅeo.

2xd%u<:, woc, b Stachys, en christen i Rom, Rom.

16: 9.
*

azéyvj, tj<;,
fy

(följ.) tectum, tak Mt. 8: 8 al. (se

dcöpa och bnep&ov).

azéyco, t eg o, täcka, betäcka, genom betäckande

skyla, afhålla, afvärja; i N. T. hålla ut med, ut-

härda, fördraga, tåla 1 Cor. 9: 12, 13: 7, pyxézi

ozéyovzzs 1 Thess. 3: 1 icke vidare uthärdande (d.

ä. ur stånd att längre styra vår längtan efter eder).

ozélpos, a, o\> (= (TzspiK, azeppiK, azepebg) ste-

rilis, stel, hård, ofruktbar (om jordmån); ofrukt-

sam (oförmögen att afla — om menniskor och

djur) Lc. 1: 7. 36 al.

ozéXXco (samstämmigt med "arfjpi) ställa ; 1: o) ställa

upp, i ordning, rusta till, ut; deraf med. ställa sig

i ordning (för att färdas), resa; 2:o) i sjömans-

språket: ställa 1. draga in, refva lazia segel; der-

af i N, T. med. draga sig tillbaka (af fruktan),

ånå Ttvos 2 Thess. 3: 6 ifrån ngn — undvika

hans umgänge 1. sällskap, undvika, taga sig till

vara pfy 2 Cor. 8: 20 derföre, att icke.

azéppa, aroc, tå (se azé(pavo<;) det i ring lagda,

krans (af ull, hufvudbindel, som bars af skydds-

begärande, prester o. s. v.; men äfven om kran-

sar, som vid offerhandlingar påhängdes djuren,

så) Act. 14: 13. *
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azzvaypM, ou, b (följ.) suckan, suckning Act. 7: 34,

Rom. 8: 26.

ozzvd.£.co, a$a (frequent. af ozéva) stönja — om
djur, provincialism — sucka) sucka tidt och ofta,

djupt, innerligt Mc. 7: 34 al., xo.zd zivoc; Jac.

5: 9 på 1. öfver ngn (nedkalla hämnd öfver ngn).

(TT£Ui'k,
fy,

6v troligen = tenuis, tunn, trång, TtuXfj

Mt. 7: 13. 14, Lc. 13: 24 port (härmed beteck-

nas bildligt den port, hvarigenom man ingår i lif-

vet = Messiasriket; det går alltså icke an att

komma igenom försedd med en packning af egen

förtjenst och egna gerningar, utan ss. naken, ut-

blottad på all egen förtjenst, ss. en arm syndare

måste det ske — jfr Pharisseen och Publikanen

Lc. 18: 10 följ.).

ozzvoytopéio och -éopat (fgde, ycöpoz 1. xd>pa rum,

plats) hafva trång plats; metaphor. vara 1. komma
1 trångmål, drifvas i trängsel, klämma (så att man

icke kominer ut) 2 Cor. 2: 8; ou arev. x. z. Å.

2 Cor. 6: 12 J ären icke trängde (hafven godt

rum) i oss (våra hjertan), men J ären trängde i

edra hjertan (så att J icke hafven rum för oss) =
jag älskar eder högligen, men J älsken icke mig.

azevnyojpia, ac,
fy

(fgde) trångrum, trångt rum 1.

utrymme; metaphor. trångmål, ångest (öfverföres

på det inre, liksom &Å7<ptz gäller det yttre) Rom.

2: 9 al.

azepeos, «, 6v sterilis, stel, hård, fast, solidus,

d-epAhoz 2 Tim. 2: 19 grundval (se fiepéXioq),

stadig zpoffy Hebr. 5: 12. 14 föda 1. mat )( ydXo.

(hkt se, se ock zpoffy); metaphor. zfj ntozei 1

Petr. 5: 9 i tron.

ozepeåa), wao.; di&yv (fgde) göra hård, fast, stadig,

stark riva Act. 3: 16; pass. fästas, blifva fast,

stadig Act. 3: 7 (så att de nu förrättade sin func-

tion, neml. att bära kroppen vid dess rörelser),

metaphor. befästas zfj nccrzsi Act. 16: 5 i tron.

oztpéatpa, azo$, zo (fgde) det fastgjorda, fästade,

fäste, fast borg, metaphor. zb az. r^c Tricrzeajs

upojv Col. 2: 5 eder tros fasta borg (orubblighe-

ten af deras tro framställes så, att densamma sy-

nes skyddad genom ett fästningsverk). *

Zzs.<pavd<;, a, b Stephanas, en christen i Corinth,

hkn Paulus döpt jemte hans familj 1 Cor. 1: 16;

fkmr ock 16: 15. 17.

Zzécpavoq, ou, b (följ.) Stephatius, en af de 7 förste

diaconi vid christna församlingen i Jerusalem.

Han blef anklagad af Synedrium ss. gudahädare,

och, innan han fick sluta sitt försvarstal, af de
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förbittrade Judarne släpad utom staden och ste-

nad, vid hvilket tillfälle Saulus (sedermera Paulus)

ådagalade sin Judiskt-pharisaeiska zelotism; detta

skedde sannolikt 35 e. Chr. — Tidigt ärade man

denne Trpcozopdpzup, och Annandag Jul firas ännu

till hans minne; se om honom Act. 6, 7 och 8 capp.

ové<pavo<;, ou, b (o~zé<pco omgifva, kransa) omgifning,

krans, krona Mt. 27: 29 al., den segerkrans 1.

krona som gafs segervinnarne vid de offentliga

kämpalekarne 1 Cor. 9: 25 {dcpdapzot; = riyc

Ca^C lifsens oförvanskliga krona), az. y.aoyi]aew~

1 Thess. 2: 19 ärekrans, hederskrans (så kallar

Paulus Thessalouicenserna, emedan deras omvän-

delse till christendomen var liksom segerpriset för

hans bemödanden), så kallar han ock Philippus

oréfaviK p.oi) Phil. 4: 1 (i det han under bilden

af en segerkrans framställer den ära, till hvilken

församlingens cbristliga författning lände Paulus);

öt. riyc åixaiooövrfi, dö$?]Z, 2 Tim. 4: 8 al.

äro genit. qualitatis att utmärka det, hvaruti seger-

belöningen består.

avefavöco, (aoa (fgde) omgifva, kransa, kröna 2 Tim.

2: 5, metaphor. riva tcuc Hebr. 2: 7. 9.

öt^oc, eoc, tö (loxfjfu) det upp- 1. framstående,

bröst, så väl det manliga, som qvinnliga Lc. 18:

13 al.

f azrjxco förekommer blott i formerna azi]X£i, azi]-

xeze och ozijxrjze (st. karqxco per aphceresin, bil-

dadt af perf. eazrjxa af lozrjpi) stå Mc 11: 25;

metaphor. bestå, stå fast 2 Thess. 2: 15, rtvc Gal.

5: 1 och ev zivi 1 Cor. 16: 13 och Phil. 1: 27

i ngt, h Kuptcp Phil. 4: 1 och 1 Thess. 3: 8

stå fasta i HERranom d. ä. hålla fast vid gemen-

skapen med Honom; zw IdUp xupicp azTjxei ^
Tiinzei Rom. 14: 4 han står 1. faller sin egen

HERre (dat. commodi; den egne HERren, Gud,

är dervid intresserad — om han förblifver 1. icke

förblifver i det sanna christliga lifvet; andra taga

orden så, att de skulle betyda: bestå 1. ligga ne-

der vid domen — men att låta ngn bestå i do-

men är icke ett verk af gudomlig makt, utan nåd;

enligt sin makt åter verkar Gud inre kraft, så att

den starke i tron icke dukar under för de faror,

för hka hans friare åsigter blottställa honom, utan

består i det christliga lifvet).

<TZ7jpcypJK, «y, b (följ.) fastställande 1. -görande;

pass. fasthållande, fast läge 1. ställning som ngn

innehar 2 Petr. 3: 17 (den fasta ställning, som

läsarne genom sin tro intaga i Guds rike).
*

azTjpcCco, i$oj, t$a, äfven iaco, caa; tfpat, '<'/&

r

t
v (sam-

stämmigt med arepsoz) ställa 1. göra fast, fästa to

r.pcKcoTiov x. z. X. Lc. 9: 51 (= b CJE DW)
han fästade 1. riktade sitt ansigte på, gaf sitt

ögonmärke en fast riktning, var fast beslutsam

att o. s. v.; pass. fästas, fastställas Lc. 16: 26

(så att det icke går ihop 1. fylles upp); — meta-

phor. göra fast, stadfästa, stärka Lc. 22: 32 al.

Rom. 16: 25 göra eder fasta och beständiga i

öfverensstämmelse med o. s. v., 1 Petr. 5: 10 (så

att intet bringar eder på fall); pass. befästas Rom.

1: 11 (uti christlig tro och christligt lif) al., 2

Petr. 1: 12 fastgjorde 1. fäste.

oziftux, ädos, rj (azsiftco trampa) egentl. bädd 1.

hög af säf, rör, halm, löf; deraf plur. löfqvistar

Mc. 11: 8 (ozotftdc; är oriktig läsart).

aziypa, uzos, tö (azt^o) sticka, punktera, bränn-

märka) styng, punkt, brännmärke, inbrändt tecken

— sådana tecken inbrändes i synnerhet på pannan

1. händerna på slafvar (deras herres), på soldater

(deras fältherres), på förbrytare (deras brott); aziy-

paza (Ha.o~zd.Zco Gal. 6: 17 jag bär på

min kropp J. Chr. tecken (neml. derpå att Han

är min HERre och jag Hans slaf 1. tjenare 8oo-

Åo<r, didxnvoz — dessa tecken voro de ärr och

andra spår efter sår och misshandlingar, hvilka

Paulus under och för sin apostoliska verksamhet

erhållit).

aziypi], 37c, 7j (se fgde) punctum, punkt, prick

(utmärker det minsta, minsta grand) az. ypovou

Lc. 4: 5 tidsmoment, ögonblick. *

oz'ikj3oj glänsa, skimra Mc. 9: 3.
*

o~zou, ac, t] (JazTjpi) egentl. pelare, vanligen betäckt

pelargång 1. galleri med pelare på den ena sidan,

portik Joh. 5: 2 (vid Bethesda funuos 5 azaat,

der de sjuke voro skyddade mot regn och hetta);

öt. Znloptövoz Joh. 10: 23 al. Salomos portik

vid östra sidan af tempelberget, hvilken qvarstod

efter templets förstöring genom Nebucadnezar.

azoifius, dåoz, rj = aTifids, hkt se.

2'zoixot, (öv, ol (af azod rzocxiÅy i Atheu, der deras

stiftare Zeno från Cittium i 4:de århundradet f.

Chr. och de honom efterföljande hufvudmänncn

för sekten, Cleanthes och Chrysippus, lärde) «<//.

och subst. Stoiska och Stoiker. Paulus kom i

disput med några af dessa philosopher, liksom

med Epicuréerne, då han på det intill azou an-

gränsande dyopd förkunnade den evangeliska san-
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ningen för de kringstående åhörarne. Deras grund-

satser voro : verlden är ett lefvande väsende af eld,

hvars själ är Gud, och kropp naturen; mennisko-

själen är af lika väsende med och ett utflöde af

denna verldssjäl, dock ss. enskild förgänglig; det

högsta i själen är förnuftet; dygd är, då allt ly-

der förnuftet, och denna utgör menniskans lyck-

salighet, allt annat är likgiltigt; denna dygd, hvar-

igenom den vise blir verldens konung, vinner men-

niskan genom egen kraft; själarne, så väl som allt

annat, ega blott bestånd till verldsförbränniugen,

péypi xrj<; exTZupcbaeaxx; — fkmr Act. 17: 18. *

axotyetov, ou, xb [egentl. diminut. af axo7yo$ (af

axsiyaj stiga, gå, i synnerhet i rad) rad, linea,

påle, beslägtadt med axiyos och axbyos det upp-

ställda, mål] l:o) en liten upprest stång, i syn-

nerhet stiftet på solvisaren, som genom sin skugga

utvisar dagens timmar, deraf timme; — 2:o) bok-

staf ss. den första enkla beståndsdelen af språket,

så vida det blott talades {ypdppaxa åter bokstäf-

verna, så vida de skrefvos), deraf xazå ax. efter

alphabet, i alphabetisk ordning; — 3:o) första

enkla beståndsdelarne af livad som helst, grund-

ämne, element (så i N. T.) antingen a) i physiskt

afseende 2 Petr. 3: 10. 12 himlens grundämnen;

eller b) i andligt afseende ax. xou xbapou Gal.

4: 3, Col. 2: 8. 20 den icke-christna mensklig-

hetens elementer, d. ä. de elementer, första läro-

begrepp, som Judarne och hedningarne egde, ru-

dimenta ritualia — juden- och hedendoinens

ceremonialväsende — de sägas vara åab^evrj och

Tixwyd Gal. 4: 9, ty de kunna icke utverka och

skänka, hvad Gud genom sin Sons sändande i

verlden har utverkat och skänkt; xu. ax. x9jc

äpyijt; xcov Xoyiwv xoo OsoD Hebr. 5: 12 be-

gynnelse-elementerna af Guds utsagor — de för-

sta grundbegreppen af den gudomliga läran, den

första enkla christendoms-undervisningen, liksom

dess abcd.

axoiyéa) (se fgde) stå 1. gå i en rak bredvid 1. efter

hvarandra, i allmänhet vandra, metaphor. Act. 21:

24, roTc yveaiv xwo<; Rom. 4: 12 följa ngns fot-

spår, xu> irueupaxi Gal. 5: 25 följa Anden ss.

lifsprincip i sin vandel, xavbvt Gal. 6: 16 vandra

efter ett rättesnöre, xä> adxw Phil. 3: 16 (infin.

pro imperat.) vandren efter detsamma, följen sam-

ma väg (och således hvarken till höger 1. venster).

axoki], iyc, ^ (axéXXco) rustning, klädning, stol a, i

synnerhet högtidsklädning, som bestod i en lång,
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veckig, fotsid mantel, hvaraf furstar, prester och

förnäma personer begagnade sig; Mt. 12: 38 al.

axbpa, axos, xo (sannolikt af xépvco, xéxopa skära)

egentl. det skurna, inskurna, klufna; deraf mun

a) Guds Mt. 4: 4 {åvb^pcoitopopfax: — se prjpa);

— b) menniskors Mt. 5: 2 al., dvoiyetv xb ax.

1. c. al. HS nniS öppna munnen d. ä. börja att

tala (dock med bibegrepp af högtidlighet och fri-

modighet), xb ax. åveojyb^rj Lc. 1: 64 hans mun

öppnades (och hans tungoband löstes = han åter-

fick sin talförmåga), ax. 7tpb<; ax. 2 Joh. 12, 3

Joh. 14 mun framför mun = muntligen, enl ax.

papxupcov Mt. 18: 16, 2 Cor. 13: 1 inför vitt-

nens mun d. ä. i närvaro af vittnen (hkas mun

utsäger ngt dem bekant); talgåfva Lc. 21: 15;

tal, ord Lc. 19: 22 al.; — c) djurs, gap Mt.

17: 27, Hebr. 11: 33; metaphor. éx ax. Xéovxoq

pua&ijvat 2 Tim. 4: 17 (se Xéa>v); — d) om lif-

lösa ting {per Trposcoxonouav) ss. ax. payaipas

Lc. 21: 24 21)0 ,D svärdets mun (svärdet före-

ställes äta 1. sluka ss. ett glupskt rofdjur — så

TtoÅépoco péya ax. Homer. II. 10: 8 al. krigets

stora mun 1. vida gap), äfven Hebr. 11: 34; ax.

t9}<; yr}<; Apoc. 12: 16 (om jorden som öppnar sig).

axopayos, ou, b (fgde) egentl. mynning, öppning,

svalg, strupe; sedan magmun, mage, stomachus

1 Tim. 5: 23. *

axpaxeta, ac, rj (axpaxsuw) fälttåg, krigstjenst; me-

taphor. xå oKÅa xr)<: axp. 2 Cor. 10: 4 (se SttXov).

axpaxeueiv xaXyv axp. 1 Tim. 1:18 göra en god

krigstjenst (dermed jemföres hans lärarekall).

axpdxeup.a, axos, xb (följ.) det som dragés 1. drager

i fält, krigshär, härsmakt Mt. 22: 7, Apoc. 19:

14. 19, manskap 1. skara soldater Act. 23: 10.

27 (= det compagni som låg i borgen Antonia);

plur. afdelningar af drabantcorpsen 1. lifvakten Lc.

23: 11, xoo CTTTrou Apoc. 9: 16 häst- 1. rytteri-

skaror.

axpaxeåco (axpaxbz stratum, läger, här af axo-

péwupc = axpwvvupi) göra ett fälttåg, tjena i

krig, göra krigstjenst, vara soldat o. s. v.; i N. T.

med. draga i fält 1 Cor. 9: 7, partic. krigsman,

soldat Lc. 3: 14, 2 Tim. 2: 4; metaphor. 1 Tim.

1: 18 (se axpaxeca), strida 2 Cor. 10: 3 (om det

christliga lärarekallet), Jac. 4: 1 (om lustarne i

menniskokroppen), xaxd xivoc; 1 Petr. 2: 11 (om

lustarne, som söka göra själen underdånig deras

tjenst och derigenom förlustig af saligheten).
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aTparrjyoi;, ou, 6 {ovpoxnz se fgde, uyio) härförare,

anförare för en här, fältherre; i N. T. l:o) om
de 2:iie magistratspersoner (duumviri) 1. prcetorer,

som utöfvade domaremakten i de Romerska mu-

nicipalstäderna och colonierna Act. 16: 20. 22.

35. 36. 38; — 2:o) om befälhafvaren för den

Levitiska tempelvakten arp. tou lepou Act. 4: 1,

5: 24. 26, äfven absol. Lc. 22: 4. 52, Act. 5: 26.

— Anm. Sådana voro flera, hka hade befäl öfver

de olika afdelningarne af de på olika ställen af

tempelberget vakthafvande presterne och leviterne.

OTparcd, de, ?] (se axpaxeuco) krigshär; i allmänhet

här (skara, mängd) ss. arp. oupdvios Lc. 2: 13

(se detta ord), tou odpavou Act. 7: 42 (se od-

pavo*;).

oTpo.Tid)T7]s, ou, 6 (fgde) egentl. som gör h'igstje?ist,

för sold, besoldad, soldat, krigare, krigs- 1. strids-

man Mt. 8: 9 al.; transl. arp. 7. Xoö 2 Tim. 2: 3

J. Chr. stridsman (här talas icke i allmänhet om

det som Timotheus hade att göra ss. christen,

utan ss. lärare, neml. om hans kamp emot den

evangeliska sanningens motståndare och de der-

med förenade besvärligheterna).

avpazoXoyéa). 7]o~a {oTpaTÖs, se axpartuco, Åsyco i

betydelsen samla) samla en kär, värfva soldater

till krigstjenst, 6 arp. 2 Tim. 2: 4 fältherren.
*

o~Tpo.T07t£ådp%Y]z, ou, 6 (följ., dpyoj) anförare för

lägret, befälhafvare deröfver; så kallades pree-

fectus prajtorio 1. öfverbefälhafvaren för kejser-

liga lifvakten i Eom Act. 28: 16; egentl. voro

de 2:ne, och det hörde till deras befattning att

taga i förvar de fångar ifrån provinserna, hvilka

öfverantvardades åt kejsarens dom. *

arparÖTtsdov, ou, t'6 (arparoc här, Tiédov mark)

egentl. den mark, der en här lägrat sig, läger-

ställe; lägrad här, krigshär Lc. 21: 20.
*

axpt^huo {orpéfiXr] — egentl. femin. af arpspÅås

vriden, krökt, böjd af följ. — ett verktyg för att

vrida 1. sammanskrufva, skruf, press, vindspel —
äfven torturhistrument) vrida, skrufva, sträcka på

pinbänken, vrida på sned, förvrida, förvränga 2

Petr. 3: 16 (gifva ngns ord en annan mening än

de rätteligen hafvä - oiaaTpiipu) distorqueo). *

ozpéifco, eo~Tp£<l'a; korpdyrjv vrida l:o) vända r.ivi

ti Mt. 5: 39 tillvända ngn ngt; — 2:o) förvända,

-vandia u £tc ti Apoc. 11: 6; — 3:o) låta åter-

vända d. ä. lcmna tillbaka ttvt ti Mt. 27:. 3; in-

träns-, vända sig Act. 7: 42 om Gud som vänder

sig (bort ifrån ngn), är ngn onådig; — pass. i

aruXot;

reflexiv betydelse vända sig, vända sig om a) i

egentlig mening Mt. 7: 6 al., vivi, ~pö<; 1. £?'c

tiva till ngn, ra?c xapdiais auTwv ek ÄlyurtTov

Act. 7: 39 vända sig med sina hjertan till ^Egyp-

ten d. ä. rikta sitt begär tillbaka på de iEgypti-

ska förhållandena, i synnerhet den iEgyptiska af-

gudatjensten (se följ. v., och jfr Hez. 20: 7. 8),

ecV Ta bniaco Joh. 20: 14 tillbaka; b) i moralisk

mening: omvända sig, ändra tänkesätt 1. sinne

(bilden tagen af att vända tillbaka, då man be-

finner sig på en oriktig väg).

OTp-qvid.a), aaa (följ.) lefva öfvermodigt 1. -dådigt,

vildt, utsväfvande, yppigt Act. 18: 7. 9.

orprjvot;, £oc5 to (oTpyvrjc; strenuus, sträng, stark

o. s. v.) kraft i synnerhet tygellös, öfvermod 1.

-dåd, öfvermått af kraft, öfverfiöd, yppighet Apoc.

18: 3.
*

aTpouiiiov, ou, to, diminut. (af o~Tpouft6c, 7j liten

sparf); plur. småsparfvar Mt. 10: 29. 31, Lc.

12: 6. 7.

OTpcöwupt 1. -uco, zaxpcoaa-, sa-pcopat = OTopév-

vupi per metathesin, sterno, breda, breda ut rd

cpaTca év Tfj bow Mt. 21: 8 1. ££C tt}v bdöv

Mc. 11: 8 på vägen; bädda Act. 9: 34 scil. tt]v

x/ivqv; förse (en matsal) med tillbehör d. ä. sof-

for och madrasser, »tillpynta», tillreda; p. p. p.

Mc. 14: 15, Lc. 22: 12.

aTujrjT(K, i], 6v, adj. vble (af aruyéco, se följ.) af-

skydd, afskyvärd Tit. 3: 3.
*

OToyvd^io, o.aa {ötujvoz stygg, ful, bister, mörk,

dyster, t ris tis — qsi ozuysvos, af aruyéio styg-

gas vid, afsky; stam det obrukliga otuCoj studsa?)

se stygg 1. bister 1. dyster ut Mt. 16: 3, vara

dyster 1. bedröfvad Mc. 10: 22.

<ttu?jk, ou, b, alii: öto/oc = o~cr]).rj ("orrj/u) stod,

pelare ~up<K Apoc. 10: 1 eldpelare; metaphor. ar.

scil. riyc éxxXfjoias Gal. 2: 9 församlingens pelare

(om Jacobus, Petrus och Johannes, på hkas an-

seende och värdighet församliugen hvilade, liksom

ett tak uppbärcs af pelare), <rr. riyc äXyösiaz

kallas församlingen 1. kyrkan 1 Tim. 3: 15 i den

mening att kyrkan emottagit Guds Ande, som är

sanningens ande, och denne är den henne inne-

boende genomträngande lifsprineip, i och genom

hvilken hon står i oafbruten gemenskap med sitt

hufvud; <rr. év tco vaw tou Qsou pou Apoc.

3: 12 (segervinnaren i striderne och förlo] jelserue

skall blifva en hufvudpelare i Guds hus, på hkn

Guds och Christi och det nya Jerusalems namn
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stå skrifna d. ä. hans embete är det högsta i

Guds rike).

Srcoixoi, wv, 01, se Sroixot.

au, aou, aoi, aé, tu, te, du, dig Mt. 1: 20 scepe;

utsattes, liksom andra personalpronomina, i syn-

nerhet för eftertrycks skull, ss. motsats t. ex. Mt.

3: 14 al.

auyyéveta, a<r,
fy

(följ.) slägtskap; slägt, familj Lc.

1: 61, Act. 7: 3. 14.

auyysvfyz, ec (auv, yévos) af samma slägt, slägting,

anförvandt, anhörig Mc. 6: 4 al.

auyytvis, 'idos,
fy

(fgde) slägting, »franka» Lc. 1: 36

||
auyyevfyz.

*

ouyyvd>prj, ijs,
fy

(auyyiyvcoaxoj tänka med, hafva

samma tanke, medgifva, tillgifva, förlåta) medgift,

tillåtelse xarå a. 1 Cor. 7: 6 tillåtelsevis, ss. en

tillåtelse, ett medgifvande; i profangrek. äfven till-

gift, förlåtelse.
*

auyxddrjpai {auv, xd&rjpai) sitta tillsammans 1. jemte

Tivi 1. perd ztvos Mc. 14-. 54, Act. 26: 30.

auyxa&i^co, laa (xa&iC(o) sätta ned tillsammans 1.

tillika Eph. 2: 6 (oss tillika med Christus i him-

len, så att vi hafva del i Christi herravälde —
detta framställes ss. redan skedt év Xw Y. i och

med Chr. J.; ty i och med Christi försättande på

sin högra sida har Gud ock försatt oss dit; jfr

1 Cor. 6: 2); inträns, sätta sig ned tillsamman

Lc. 22: 55, äfven sitta ned tillsamman.

f auyxaxonadéio, rjaa (xaxonabéco) slita ondt 1. lida

tillsamman med ngn absol. 2 Tim. 2: 3 (kan vis-

serligen hänföras till alla dem som hafva att lida

i HEErans tjenst, men har närmast afseende på

Paulus, ss. synes af 8 och 9 verserna
||
xaxonä-

&y]0ov, xw söayyeÅcuj (dat. commodi) 2 Tim. 1: 8

lid tillika (scil. epoi med mig) för evangelium.

f auyxaxou^éopai (xaxou^éopai) fara illa, slita ondt,

misshandlas jemte ngn Tivi Hebr. 11: 25.
*

auyxaÅéaj, eaa; zadp'ijv (xaÅéco) sammankalla, samla

Mc. 15: 16 al.; med. till sig Lc. 9: 1 al.

ooyxaXuTZTco; xtxd.Xup.pai (xoJmtttcu) med 1. tillsam-

mans betäcka, från alla sidor d. ä. helt och hållet

betäcka, hölja, dölja, p. p. p. Lc. 12: 2.
*

auyxdpnTco, éxap^a (xdpnTOj) sammanböja, kröka

rov vcotov tcvoc metaphor. Rom. 11: 10 ngns

rygg d. ä. förödmjuka ngn. *

ouyxaTo.ftaivco, éfirjv (xoxaftaiva)) jemte ngn nedstiga

1. -fara Act. 25: 5 (neml. från det högre liggande

Jerusalem till Cpesarea vid hafskusten). *
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auyxaTafteaiz, etwc,
fy

(följ.) bifall, samtycke, instäm-

mande, öfverensstämmelse 2 Cor. 6: 16. *

auyxaTaTi&rjpi
;

TÉd-eipai (xaxaTi&rjpi) tillsamman 1.

med nedsätta; med. nedlägga 1. -kasta sin röst

{ipfy(pov) jemte ngn i urnan d. ä. vara af lika

mening med ngn, bifalla 1. instämma med ngn

i ngt, samtycka till ngt Tivi Lc. 23: 51. *

<joyxaTa(p7](fiZa) ;
iaftrjv {auv, xaTa, (prjfi^co) tillika 1.

jemte ngn 1. några räkna; pass. tillika 1. tillsam-

mans med några psTa tivcov räknas Act. 1: 26.
*

auyxspdvvupi, sxépaaa; xéxpapai (xspdvvupi) sam-

manblanda, af olikartade delar sammanfoga till ett

helt 1 Cor. 12: 24; pass. oskiljaktigt förenas pfy

auyxexpapévoz — dxouaaai Hebr. 4: 2 då

det (ordet) icke genom tron är oskiljaktigt före-

nadt med dem som hört det (»om en spis skall

nära, måste den öfvergå i blodmassan och förena

sig med kroppen; skall ordet gagna, måste det

genom tron ss. en näringssaft förvandlas till föda

för själen och öfvergå i ande, sinne och vilja, så

att hela menniskan blifver sådan som ordet är och

fordrar»), eller ock: då det icke är oskiljaktigt

förenadt med tron för dem som hört (dat. com-

modi); denna sednare tydning är både dunklare

och mattare.

auyxtvéco, rjaa (xivéco) med- 1. sammanröra (unge-

färligen = auy/éco), uppröra, uppvigla, uppegga

Act. 6: 12.
*

auyxÅeuo, scaa; eiapai (xXeico) sluta igen, ihop, till-

samman, tillsluta, stänga till, inne- 1. omsluta Lc.

5: 6; metaphor. innesluta 1. innestänga tcvu ££<r ti

Eom. 11: 32 ngn inom ngt d. ä. gifva till pris

under ngns välde (touz ndvTaz dem samtligen,

både Judar och hedningar), så Gal. 3: 22 (så att

synden har allt liksom inom lås och nyckel, dit

lagen ss. herrskarinna insatt det); pass. v. 23.

t auyxÅrjpovöpoz, ov (xÅrjpovopos) medärfvande;

subst. medarfvinge Eom. 8: 17 al.

auyxoivcovéco, rjaa (xoivwvéco) hafva gemenskap med

rivi ngt Eph. 5: 11, med ngn taga del tivi i ngt

Phil. 4: 14 i det J med (mig) hafven tagit del i

min vedermöda, Apoc. 18: 4.

f auyxoivcoviK, öv (xoivajvnc) jemte ngn 1. också del-

aktig Tivöq i 1. af ngt Eom. 11: 17 al., ev tivi

Apoc. 1: 9.

ouyxopi^co, laa (xopi^aj) bära tillsamman, i synner-

het bära ngn bort till de öfriga liken i grafvarne

(kyrkogården), begrafva Act. 8: 2.
*
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ouyxptvco, éxpiva (xpivoj) sammanställa 1. -sätta,

förena, förbinda itveuptaTixois TZVEUfiåtixd 1 Cor.

2: 13 förbindande andligt med andligt d. v. s. i

det vi med af Anden uppenbarade ämnen förbinda

af Anden lärda tal; sammanställa 1. -hålla, jem-

föra zcuu rtvi ngn med ngn 2 Cor. 10: 12.

auyxunza) (xönzco) böja sig tillsamman, kröka sig,

vara hopkrympt, contract Le. 13: 11.
*

f aoyxopia, ac, ^ {auyxupéco träffa tillsamman af

oöv, xupéai stöta på, träffa) sammanträffning, till-

fällighet, xazä a. Lc. 10: 31 tillfälligt- 1. hän-

delsevis.
*

aoyyaipto; eydpyv (yaipco) glädja 1. fröjda sig ined

1. jemte ngn zcuc Lc. 1: 58 al., zfj åkrjdeia 1

Cor. 13: 6 kärleken fröjdar sig med sanningen

(personif.) neml. den i Evangelio innehållna san-

ningen, har med denna en gemensam fröjd, äfven

absol. 1 Cor. 12: 26; lyckönska, congratulor,

uvc Phil. 2: 17 (neml. dertill att jag arréuåopat,

blir en martyr för eder), äfven v. 18.

auyyico-, xéyu/iat, syuärju (yéco) confundo, sam-

mangjuta, 1. -ösa, grumla, förvirra, bringa i oord-

ning, uppröra 1. -vigla riva Act. 21: 27, sätta i

bestörtning 1. förvåning 1. förlägenhet, bringa till

tystnad, täppa till munnen på ngn zivd Act. 9:

22; pass. vara upprörd, komma i rörelse Act. 21:

31, vara tumultuarisk (icke på kallelse samman-

kommen) Act. 19: 32; blifva förvånad 1. bestört

Act. 2: 6.

aoyypdopm (ypdnpai) tillika bruka; deraf umgås,

hafva umgänge 1. gemenskap med ngn rtvi Joh.

4: 9.
*

auyyövco — ffuyyéco, hkt se.

ouyyoois, ea>c> ?j sammangjutning, villervalla, upp-

lopp Act. 19: 29.
*

ov^do), Zfooci) (^d(o) le/va tillsammans med rtvi ngn

Rom. 6: 8, absol. 2 Cor. 7: 3, 2 Tim. 2: 11.

au&öyvvpi, aové^u^a (^euyuu/u oka, spänna i oket)

oka tillsamman; deraf sammanfoga 1. -binda, för-

ena (om äktenskap) Mt. 19: 6, Mc. 10: 9.

auQt]zico (fyzéaj) söka 1. undersöka tillika med ngn,

i synnerhet samtala om kinkiga och tvistiga saker,

inlåta sig i ordvexling, disputera med ngn zcuc

Mc. 8: 11 al; np<k zcva Mc. 9: 10, Act. 9: 29,

TipiK éaoznuz Mc. 1: 27 al. sinsemellan 1. med

hvarandra, äfven absol. Mc. 12: 28, Lc. 24: 15.

oi)Q/]Z7]m<z, £ft»c,
s
fj (fgde) gemensam undersökning,

öfverläggning, debatterande, debatt, disput Act.

15: (2). 7, 28: 29.

(TOXYj

f ffuCrjzrjzrjz, ou, o (se fgde) gemensam undersökare,

forskare, lärd (sophistisk) disputator 1 Cor. 1: 20

(med (ropas menas den menskligt vise i allmän-

het, hvarunder subsumeras ypappazeöz — en Ju-

disk lärd, och ou£. en Grekisk).

atOjyoz, ov {Qoyös) egentl. med- 1. sammanokad,

d. ä. medarbetare Phil. 4: 3, der likväl ordet utan

tvifvel är nomen proprium på en Pauli medarbetare,

i Philippi, som gjort sig mycket förtjent af ehri-

stendomen derstädes; Paulus bifogar yvyacoz med

afseende på namnets appellativtydning: »du äkta

Syzygus» (och icke en som blott heter så).
*

t <T>j£(oo7Toiéco, rjaa (^cuoTzacécu) göra ngn le/vande

tillika med ngn zevi 1. auv rtvi Eph. 2: 5, Col.

2: 13 [Gud har gjort de trogna lefvande med

Christo; till följe af den förbindelse, i hkn Chri-

stus ss. hufvudet står med de trogna ss. Hans

kropp (Eph. 1: 23), innefattas också deras upp-

ståndelse objectivt uti Hans — den tillkommande

uppståndelsen vid parusien (1 Cor. 15: 23) är den

subjectiva delaktigheten uti den af Aposteln ss.

redan skedd betraktade objectiva].

ooxdpivot;, ou, rj (plur. Q^p\>W> m?2ptt>) äfven

ooxötiopos, auxopopaca 1. -éa 1. -pcopéa ficus

iEgyptia 1. sycomorus, sycomor, mullbärsfikon-

träd; hör till fikonträdens slägt, men liknar till

blad och yttre utseende det hvita mullbärsträdet.

I ^Egypten, som skall vara dess fädernesland, och

i Palaestina växer det ymnigt på slätter och i da-

lar på torr mark; stammen är ovanligt knölig,

blir betydligt hög och skjuter ganska många gre-

nar, som vidt utbreda sig och gifva rik skugga;

bladen hafva en skön grön färg och äro hjert-

formiga; de kärnlösa frukterna sätta sig vid stam-

men 1. de större grenarne, hafva ett gulaktigt ut-

seende och likua till form och lukt fikon; för att

få dem till mognad måste man vid fröärret något

upprista dem med ett skarpt instrument eller ock

med blotta naglarne, hvarpå de om 3 ä 4 dagar

mogna och hafva då en mycket söt smak. —
Anm. 3jxdptvoz och ffOx6ptopo$ äro visserligen

så till vida åtskilda, att det förra egentl. betyder

mullbärsträd, men de nyttjas i allmänhet promi-

scue af icke botaniska skriftställare; fkmr Lc.

17: 6, 19: 4.

auxrj, jyc, T) smdr. af auxéu, fikonträd ; växer ymnigt

i Palaestina och hörer jemte vinrankan till landets

förnämsta produkter; har stora blad och dess grc-
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nar gifva riklig skugga, hvarföre »att bo under

sitt vin- och fikonträd» betecknar ett lugnt ocli

fredligt tillstånd; blomman kommer fram vid de

gamla grename och mognar till frukt förr, än de

nya bladen visa sig. I Österlandet skiljer man

emellan 3 slags fikon: l:o) vårjikon (PH 13 2 irpå-

dpopoz, pr ge c ox), som efter en lindrig vinter

mogna vid slutet af Juni, kanske ännu tidigare,

och falla utaf af sig sjelfva 1. vid lindrig skak-

ning; — 2:o) sommarfikon, som mogna i Augusti,

hvilka man plägade torka och förvara i runda 1.

fyrkantiga mått; — 3:o) vinterfikon, som mogna

först, sedan trädet är aflöfvadt, och vid lindrig

vinter blifva hängande in på nyåret; förmodligen

var det sådana Frälsaren väntade att 'finna på

trädet Mt. 21: 19, Mc. 11: 13; fkmr äfven Mt.

24: 32 al.

aoxopopoz, aoxopopaia 1. -éa, se aoxäpivos.

aoxoptopéa, se ooxdpivos.

aoxov, oo xå fikon, frukten af aoxrj. hkt se; fkmr

Mt. 7: 16 al.

aoxotpavxéto, rjöa, vara aoxotpdvx-qz, oo, b (fgde,

tpaivto) fikonangifvare, d. v. s. spåra upp och an-

gifva dem, hka handlade mot förbudet att utföra

1. sälja fikon från Attica (denna, ss. det synes,

ursprungliga betydelse af ordet finnes icke hos

ngn af de gamla författarne); sedermera af elak-

het 1. vinningslystnad falskligen angifva andra; så

i N. T. xivd. Lc. 3: 14 (förtala, chikauera), be-

draga xtvöq xt ngn på ngt Lc. 19: 8.

aoÅayojyéa), (aoXov spolium, byte af följ., äyco)

bortföra byte 1. ss. byte trop. Col. 2: 8.
*

aoXd.to, rjaa. (beslägtadt med axoXJto) spolio, plun-

dra (hyperbol.) 2 Cor. 11: 8.
*

aoXdaXéto, Tjoa (ÅaXJw) colloquor, samtala, med

ngn xm Mc. 9: 4 al. 1. ps.ru. xtvoz Mt. 17: "3,

Act. 25: 12, 7zp<K å/JcqXoos Lc. 4: 36 med hvar-

andra.

aoXXap.fid.vto, Xq<ftop.ac, dXrjtpa, éXafiov-, eX^afiöprjv

;

ekrj(p&7]v, ovanligare former hos Tisch. aoXXytt^rj

Lc. 1: 31, aoXXr
Jp.(fb

x

rjvo.i Lc. 2: 21 al. (Xap-

fidvto) taga med 1. tillsamman, fatta tillsamman,

sammanfatta 1. -bringa, comprehendo l:o) gri-

pa, fasttaga, fånga Mt. 26: 55 al. äypo.v Lc.

5: 9 göra en fångst; — 2:o) emottaga ev yaaxpi

Lc. 1: 31 1. h xfj xoiXia Lc. 2: 21 == blif-

va hafvande, afla, äfven absol. Lc. 1: 24. 36,

trop. Jac. 1: 15 (se aTioxoéto); — med. taga 1.

Molander, Grek. T.ex. t. Jf. T.
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fatta med ngn uti ngt, bistå, hjelpa xcvc Lc. 5: 7,

Phil. 4: 3.

aoXXJyto, Xé^co, sXe^a (XJfto) sammanlägga, samla,

plocka tillhopa rt efc xt Mt. 13: 48 i ngt, hämta

tillhopa Mt. 13: 28 följ. 40. 41, skörda xc dxo

xivoq Mt. 7: 16 1. ex xivoq Lc. 6: 44.

aoXXopCopac, iad.pr
t
v (XoylQop.ai) sammanräkna, öf-

verräkna, -väga, -lägga 7tpo$ kaoxous hos 1. för

sig sjelfva Lc. 20: 5.
*

aoXdoneto (/MTzéto) bedröfva 1. smärta med 1. tillika;

med. 1. pass. tillika bedröfvas 1. sörja öfver ngt

énc zivi Mc. 3: 5.

aop.fiu.ivto, fiéfirjxa, éfiyjv (fiabto stiga) stiga ihop 1.

tillsamman (med fötterna), sammanträda 1. -komma

1. -träffa, inträffa, tilldraga sig med, hända xivi

Mc. 10: 32 al.; imperson. imperf. det inträffade,

tilldrog sig, hände att med accus. c. infin. Act.

21: 35; xb aopfiefirjx/x; 1. xd aupfiefirjxoxa Lc.

24: 14 det som händt, händelse 1. händelser.

aop.fid.XXto, éfiaX<ov, sfiaXoprjv (fidXXto) kasta, föra,

bringa tillsamman, förena, sammanslå (händerna);

(scil. XJrpooz) xtve, conferre sermones, sam-

tala, disputera med ngn Act. 17: 18, nphz åXXij-

Xooz Act. 4: 15 rådslå med hvarandra; likaså

inträns, sammanträffa med ngn zivi Act. 20: 14,

££C xoXepov Lc. 14: 31 till strid d. ä. drabba

tillsamman 1. strida med ngn; med. sammanskjuta

(penningar), conferre, bidraga, lemna bidrag,

gagna, hjelpa, zivi Act. 18: 27. — Anm. Lc.

2: 19 förenas aopfi. vanligen med ev zfj xapåia

och öfversättes med »öfverlägga», »öfverväga», men

om man jemför Lc. 2: 51, så höra orden év xfj

xapdea sannolikt till aovszypsi och aopfi. står

absol.; ty aop.fi., som hos profanförf. ofta har be-

märkelsen af jemföra, genom jemförelse sluta till,

draga slutsatser o. s. v., har det troligtvis äfven

här, då man besinnar, att Maria utan tvifvel jem-

förde hvad som sades af herdarne med hvad som

händt henne; »men Maria bevarade under jemfö-

relse 1. slutsatser alla de'ssa ord i sitt hjerta 1.

ock alla dessa ord i sitt hjerta, i det hon öfver-

vägde dem».

aofifio.adeöa>, soato, eoaa (fiaaiXeöto) herrska, re-

gera med zivi 1 Cor. 4: 8 (nenil. i Messias' rike);

absol. 2 Tim. 2: 12 (neml. med Christo).

aopfitfid.Zto, dato; daf-qv (fiifid£to föra) sammanföra,

sammanbringa Eph. 4: 16, förena Col. 2: 2. 19,

sammanställa, jemföra, colligo, (genom jemförel-

se) sluta Act. 16: 10, visa, bevisa Act. 9: 22;

40
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undervisa, lära, 1 Cor. 2: 16 »ty hvilken har känt

HERrans sinne, ss. en som 1. så att han skulle

lära HEllran; men vi hafva Christi sinne» (så att

vi kunna föreställa Christi person och således be-

dömma alltsamman, äfven Tiveopo.zixoi — Paulus

vill bevisa, att för att bedömma en rtveopazcx/K

måste man hafva känt Christi siune, hvars inne-

hafvare Tivsopaztxol äro; ty då dessa hafva Chri-

sti anda och Christus är i dem, så kan deras vouq

icke vara af olika beskaffenhet med" Christi vouc

— jfr Gal. 3: 27, Rom. 13: 14).

aopfiooÅsuco, zoaa; euadfxirjv (ftouÅsoaj) vara aop-

ftooÅoz rådgifvare, råda zivi consulo cui Joh.

18: 14, Apoc. 3: 18; med. egentl. samråda, råd-

fråga sig med, taga till råds, rådfråga ztvl con-

sulo quem (fkmr ej i N. T.), absol. rådslå 1.

rådpläga 1. öfverlägga sinsemellan "va Mt. 26: 4,

Joh. 11: 53, 1. med infin. Act. 9: 23.

aopfioo?uov, oo, ro (följ.) l:o) consilium, råd, råd-

slag a. Åapftdvscv fatta, hålla råd 1. rådplägning,

öfverlägga med otzcqs Mt. 22: 15 huru, xazd zt-

voq Mt. 12: 14, 27: 1 emot ngn, absol. Mt. 27: 7,

28: 12; likaså a. ixoiéiv rådslå, rådpläga pezd. zc-

vo<: xard ziv<k Mc. 3: 6 (j
dtdåvai), 1. blott

pezd. zivoq Mc. 15: 1. — 2:o) couciliura, råd,

rådsförsamling = aovéopiov säges Act. 25: 12

om procuratorns c on si li ar ii, assessorer, bisit-

tare, ndpsopoi.

aöp.ftoohK, oo, b (aov, fioul-fj) egentl. med- 1. sam-

rådare, rådgifvare Rom. 11: 34. *

2'ope<öv 1. 2\pscbv, b indecl. (pypiy bönhörelse)

Simeon, i N. T. l:o) en troende Jude, som hålles

för Gamaliels fader och Hillels son, och som höll

JEsusbarnet i sina armar Lc. 2: 25. 34. — 2:o)

en Abrahams efterkommande, i slägtregistret Lc.

3: 30. — 3;o) med tillnamnet Niger, en af de 5

lärarne vid församlingen i Antiochia Act. 13: 1.

— 4:o) = lipcov (Petrus) Act. 15: 14, 2 Petr.

1: 1. — 5:o) Jacobs andra son, född af Lea och

stamfader för den efter honom benämnda stam-

men Apoc. 7: 7.

aop.padrjzrj<:, ou, b (pa^rjxij^) medlärjunge, kamrat

Joh. 11: 16.
*

aop.papzopéco (papzopéco) vittna med, förena sitt

vittnesbörd absol. Rom. 2: 15, zivi Rom. 8: 16

med ngn, o: époii zvjz aovscdqaswz p.oo Rom.

9: 1 då med mig (öfverensstämmandc med min

uttryckliga försäkran) mitt samvete bär vittnes-

uu/j.7ré/j.—to

börd; med. derjemte betyga a. ydp Apoc. 22: 18

||

papzopd) kyco.

aoppspl^oj {ptpiZco) dela med; med. tillika få del

af, äfven få andel af ztve 1 Cor. 9: 13.
*

f aoppizoyoc;, ov (pézoyoz) meddelaktig zcvbz Eph.

3: 6 af ngt, Eph. 5: 7 med ngn.

aup.p.ip.yzrfi, oo, b (aupptpéopai jemte ngn efter-

följa — se pipéopai och piprjzr^) efterföljare

jemte ngn 1. några, Phil. 3: 17 blifveu mina efter-

följare tillika med (andra som efterfölja mig). *

f aoppopwiZai (popwe^co = pnp<föa>) göra af lika

form 1. gestalt, troget efterbilda; pass. zivi vara

1. blifva af lika gestalt med ngn 1. ngt Phil. 3:

10 aoppopfoöpevo^.

aöppopyos, QV (popep-rj) likformig, likgestaltad, af

lika gestalt med ngn zcvoz Rom. 8: 29, Ttvl

Phil. 3: 21.

f aopp.op(påcö (fgde) = ouppopviZiö, hkt se.

aopTra&éoj, fjaa (följ.) medlida, vara likkänslig med,

erfara samma känslor, lidelser 1. lidanden som ngn

1. ngt Tive Hebr. 4: 15, 10: 34, ehuru betydelsen

»hafva medlidande med» tyckes vara lämpligare på

begge ställena, antingen på det sednare läses ro?c

osap.olc; poo 1. zole osapiots.

aopnad^c;, se (7zd.i}o<;) medlidande, likkänslig, som

har lika lidanden 1. lidelser, af lika beskaffenhet

1. tillstånd, medlidsam 1 Petr. 3: 8 (der dock be-

tydelsen likkänslig kan mycket väl antagas).
*

aop.7rapayivop.at, eyevåpvrjv (rzapaycvopac) tillika 1.

med infinna sig 1. tillstädeskomma ém zt Lc. 23:

48 till 1. vid ngt, i synnerhet stå vid sidan af en

anklagad för att understödja honom med sin när-

varo 1. med sitt försvar 2 Tim. 4: 16.

aopnapaxaAzco; exArjttyv (jtapaxakéto) jemte någon

uppmuntra; pass. Rom. 1: 12 tillika (med eder)

uppmuntras ibland eder 1. i eder krets.
*

aopno.paXapfidvto , élaftov {Tzapalapfidvid) derjemte

taga till 1. med sig, medtaga (ss. följeslagare) Act.

12: 25 al.

oop~apap.éviö, pevco (~apapévco) qvarstadna jemte

ngn ztve (i lifvet) Phil. 1: 25.
*

aop.7id.ps.ipi (udpscpi) jemte ngn Ttvl vara tillstädes

1. närvarande Act. 25: 24.
*

aop~dayco (Tzdaya)) lida med absol. 1 Cor. 12: 16,

äfven Rom. 8: 17 (deltaga i ugns lidanden för

Evangelii skull).

aop7:ép.7:(o, énepipa (itéfino)) medsända, skicka med

Ttvl 2 Cor. 8: 22, 1. pezd ztvoc ibid. 18.
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oup.nepiAo.pfidvco, éÅaftov (auv, 7tspc, Åafiftdva)) till-

lika omfatta Act. 20: 10.
*

aupizivco, éntov (ttcvco) dricka tillsamman med ngn

ztvt Act. 10: 41.
*

aupränzto, éneaa (jzhtTai) falla tillsamman, samman-

1. instörta, collabor, corruo, falla omkull Lc.

6: 49 ||
eneae. *

aupnÅrjpoio (rrÅrjpod)) fylla tillsamman, uppfylla (med

vatten), öfversvämma 1. -skölja Lc. 8: 23; uppfylla

göra fulltalig (om tid 1. dagar) ev zw

auzou Lc. 9: 51 då dagarne för hans upptagande

(i himlen) höllo på att blifva fulla d. ä. då tiden

för hans var ganska nära, likaså év zw

nevzexoazyj<: Act. 2: 1 då pingstdagen

höll på att blifva full d. ä. på pingstdagen (da-

sen föreställes ss. ett tidsmått, hkt ännu icke är

fullt, så länge dagen varar).

aupTtvcyco, t$a (jtviyco) sammanqväfva, genom sam-

mantryckning qväfva, strypa; gemensamt 1. på alla

sidor trycka, tränga Lc. 8: 42; trop. förqväfva

(hämma, hindra fortkomsten af ngt) Mt. 13: 22,

Mc. 4: 7. 19, pass. uno zivoz Lc. 8: 14 af ngt.

aupTToÅlzys, ou, b (noÅczys) medborgare, gemensam

medborgare med ngn zwoc Eph. 2: 19.
*

aupnopsuopai (rcopsuopai) färdas, fara tillika med

ngn zivi Lc. 7: 11, 14: 15. 25, färdas i sällskap

1. tillsamman nptk ziva. till ngn Mc. 10: 1.

auprröacov, ou, ro (auv, ttotos) samdrickning, drickes-

lag, compotatio, gästabud, convivium; äfven

sjelfva matsalen och ordningen hvari gästerna spisa,

bordsällskap, matlag aup.x. aup.Tt. per hebraismum

distribut, st. åvå a. matlagsvis, i särskilda matlag,

ett här och ett der Mc. 6: 9, jfr npaaid. *

\ aup.7tpeaftuzspoz, ou, b (npsaftuzepos) en med-

äldste, meduppsyningsman öfver församlingen, med-

lärare 1 Petr. 5: 1.
*

oupfépa), auv/jvsyxa (<péptu) 1:6) confero, bära

tillsamman r«c ftcfiÅouz Act. 19: 19; — 2:o) bära

tillika med ngn, hjelpa att bära, bidraga, gagna,

vara gagnelig, nyttig ztvt 1 Cor. 6: 12, 10: 23,

2 Cor. 8: 10; imperson. confert, det bidrager,

gagnar, båtar med ha. Mt. 5: 29. 30 al., med

infin. Mt. 19: 10 al; ro aup<pépov 1 Cor. 7: 35

al. det gagneliga, nyttan, fördelen sm vb a. Hebr.

12: 10 till vår nytta, äfven plur. Act. 20: 20.

aupcprjpi ((frjpi) säga med 1. tillika, hålla med, in-

stämma med ngn ztvt Rom. 7: 16 (uti lagens

yttrande om sig, att han är god — jfr Deuteron.

4: 8 — instämmer också jag).
*
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aup.ipopo^, ov (aup<pépa>) som bär tillsamman 1. ihop,

är passande, lämplig, fördelaktig, nyttig; neutr.

fördel, bästa 1 Cor. 7: 35
||

aup.<pépov.
*

f aup.(puXézrjc;, ou, b (<poXrj) af samma stam, con-

tribulis, stamförvandt, landsman 1 Thess. 2: 14

(neml. hedningar). *

oup<puzo$, ov, adj. vble (af följ.) växt tillsamman,

sammanväxt, metaphor. på det närmaste förenad,

införlifvad ztvt med ngn 1. ngt, Rom. 6: 5 »ty

om vi kommit i närmaste förening 1. blifvit in-

förlifvade med likheten af Hans död, så skola vi

också blifva det med likheten af Hans uppstån-

delse».
*

aupiputo; auvscpurjv (<pua)) låta sammanväxa; pass.

växa tillsamman Lc. 8: 7.
*

aup.<pcovéa>, rjaa; r
t
d'qv (wcovkio) sammanljuda 1.

-stämma, trop. öfverensstämma zourw Act. 15: 15

dermed, öfverenskomma 1. vara öfverens pszd. ztvoz

Mt. 20: 2 med ngn, tcepi ztvoz Mt. 18: 19 om
ngt, ztvt ztvoq Mt. 20: 13 med ngn i 1. om ngt;

sammanpassa, passa ihop ztvt Lc. 5: 36 med ngt;

pass. ouvecptövrjdr) up~tv Act. 5: 9 det har blifvit

öfverenskommet af eder = J hafven kommit öfver-

ens att med infin.

aupipöjvrjötz, £(0<z, 7] (fgde) samljudande, trop. över-

ensstämmelse, förening 2 Cor. 6: 15.
*

aup.wtovia, «C) ^ (se fgde) samljudande, samklang

af flera stämmor 1. instrumenter, concert, sång,

musik Lc. 15: 25. *

aup.<pcovo£, ou ((pwvrj) sammanljudande, trop. sam-

man- 1. öfverensstiimmande, éx a. 1 Cor. 7: 5

efter öfverenskommelse. *

f oup.(Jj7](piZ(0, taa ((prjfiZo)) sammanräkna Act.

19: 19.
*

f o~up(fiu%oz, ov (tyuyjj) af samma sinne, sympathi-

serande, liksinnad Phil. 2: 2.
*

auv, pr&pos. med dat. ($uv, xuv, cum, samstäm-

migt med $uv('k, xotvos och betyder alltså gemen-

skap, samvaro, förening, överensstämmelse; liknar

till betydelsen pszd, men skiljer sig ursprungligen

och i allmänhet derifrån sålunda, att detta utmär-

ker ett vistande midt ibland, då deremot auv be-

tecknar ett åtföljande ss. konungen med sin svit,

läraren med sina lärjungar o. s. v.; man har också

antagit, att pezd. innefattar mera coexistence, auv

deremot cohwrence) tillika med, med, jemte l:o)

mera yttre förening, o'i auv zivi med och utan

ovzsq Mc. 2: 26 al., Lc. 5: 9 al. de som äro i

ngns sällskap, följeslagare, omgifning o. s. v.,
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äpytspsuz xai oc a. a.')z(p Act. 5: 17. 21 öfver-

stepresten och hans omgifning d. ä. embetsbröder

1. colleger; auv zvji éiyat betyder också Act. 14: 4

vara 1. hålla med ngn, vara på ugns sida, höra

till ngns parti; a. zivi pévew Lc. 1: 56 al. qvar-

stadna jemte 1. hos ngn, så äfven vid diarptfietv

o. s. v.; ffbv Ttaai zouzoiz Lc. 24: 21 jemte allt

detta (tillkominer äfven den omständigheten, att

0. s. v.). — 2:o) mera inre förening ss. om de

trognas andliga gemenskap med Christo Rom. 6:

8 al. ; abv zfj 3uvdp.sc zou Kupioo 1 Cor. 5: 4 i

förening 1. försedd med HERrans myndighet d. ä.

den af HERran mig gifna fullmakt; a. zw raazcp

'Aftpadfi. Gal. 3: 9 jemte 1. gemensamt med den

trogne Abraham (de trogne hafva nemligen, i det

de välsignas, denna lyckliga lott gemensam med

den trogne Abraham).

nuvdyaj, d$co, yyayov
;

aydrjaopai, vjypäi, rjX$rjv

(uyco) cogo, sammanföra 1. -bringa, hopsamla,

samla Lc. 15: 13 al., ek ev Joh. 11: 52 samla

(de spridda hedningarne) i ett, till en enhet d. ä.-

förena dem till en oskiljaktig gemenskap (neml.

genom tron på Honom); insamla zbv dizov e?c

zrjv d.itofrqy.riv Mt. 3: 12 al. säden i ladan, äfven

absol. Mt. 25: 24 id.; församla, sammankalla Mt.

2: 4 al., auvédpiov, exxlfjaiav Joh. 11: 47, Act.

14: 27; sammanföra (neml. med de sina), införa

1. upptaga ngn i sin husliga krets, herrbergera

Mt. 25: 35. 38. 43; — pass. församlas, komma

tillsamman Mt. 13: 2 al., sv zu> dvopazc x. z. Å.

1 Cor. 5: 4 (meningen är: jag har beslutat, att

.1 skolen hålla en sammankomst, dervid anse mig

sjelf försedd med den af Christo mig förlänta myn-

dighet ss. närvarande och i denna församling för-

kunna : »Paulus, med Christi myndighet andligen

ibland eder, antvardar härmed i HERrans namn

blodskändaren åt satan» — se äfven ~apadiåa)pi);

gästvänligt upptagas, röna gästfrihet Act. 11: 26.

eruvaycoyrj, ipc, ''>} (fgde) egentl. sammanförande, för-

samlande; samling, samlingsplats, synagoga l:o)

samlingen 1. församlingen, som sammanträdde till

bön o. s. v. Act. 9: 2 al. a. zou aazavd Apoc.

2: 9, 3: 9 satans liop 1. synagoga (i sina sam-

mankomster tjente de icke Gud och Hans rike,

utan satan och mörkrets rike); — 2:o) samlings-

platsen, (Judisk) kyrka, nD|.|D n,"
1

?, offentligt

samlingsställe 1. -rum för religiösa ändamål Mt.

4: 23 (d. Dessa inrättningar uppkommo ganska

(ni^aywy/j

tidigt (Act. 15: 21), sannolikt under Babyloniska

fångenskapen, hvarunder. behofvet af religiösa sam-

lingsställen till gemensam andakt måste blifva sär-

deles kännbart, och fortplantades vid återkomsten

till Palestina, der de likväl först under Macca-

breernas tid mera allmänt kommo i bruk. På

Frälsarens tid funnos sådana (åtminstone en) äf-

ven i mindre städer (t. ex. Nazareth Mt. 13: 54

al. — Talmudisteme gå så långt, att till och med

på den ort, der endast 10 fria Judefamiljer vistas,

skall finnas en synagoga). I de större städerna

funnos flera, och Jerusalem skall hafva egt icke

mindre än 460, enligt andra 480 (troligen äro

häruti inberäknade ganska många enskilda hus,

hvilka under de stora högtiderna i anseende till

mängden af festbesökande måste upplåtas för dy-

lika sammankomster). Afven utom Palsestina fun-

nos sådana (åtminstone en) i de af Judar bebodda

Syriska, Mindre Asiatiska och Grekiska städerna

(Act. 9: 2 al.). — Vanligen lägo de på höjder,

i början utanför städerna och vid floder, emedan

Judarne plägade två sig före bönen (jfr TZpo^euy^).

men sedermera uppfördes de inom städerna. Der

samlades man på sabbater och högtidsdagar, sed-

nare 2:dra och 5:te dagen i veckan, till gemen-

sam bön och afhörande af bibliska afdelningar ur

a) Lagen 1. Pentateuchen (Parascher afdelningar

af 1£HS bryta, dela), b) Propheterne (Haphtharer

af "10 B förklara, tyda) och c) några andra G. T.

böcker (Megilloth af TVP%& volumen, bokrulle),

hka en af församlingen, vanligen en af presterne

1. de äldste, föreläste (Lc. 4: 16, Act. 13: 15),

öfversatte på det i sednare tider brukliga Syro-

chaldäiska språket och förklarade genom ett fritt

föredrag; ofta voro föreläsaren och utläggaren

olika personer — och derpå uppmanades ngn 1.

några af de närvarande att tala några uppmunt-

ringsord till folket ss. tillämpning af det före-

lästa Act. 13: 15. Sist lästes välsignelsen, hvar-

till församlingen svarade Amen, och synagogan

upplöstes Act. 13: 43. — Såsom synagogans tjän-

stemän märkas l:o) Föreståndaren upyiov r^c a..

åpyiauvaycoy(K Lc. 8: 41. 49, 13: 14 al., hvilken

egentligen ledde hela gudstjensten och vakade öf-

ver ordningen dervid = kyrkoherde, hos oss; —
2:o) De äldste -psafrjzspm Lc. 7: 3, äfven dpyt-

auvuycoyoi Mc. 5: 22, Act. 13: 15, hvilka ut-

gjorde ett rädscollegium änder pnvsidiuin af dpyt-
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atjvaycoybc xaz' k^oyrjv och biträdde förestånda-

ren i hans göromål = kyrkoråd; — 3:o) Före-

bedjaren vid sammankomsten, som annars begag-

nades ss. synagogans sekreterare och budbärare =
klockare; — 4:o) Uppassaren u-7]péz7]s Le. 4: 20,

som lemnade fram böckerna vid föreläsningen,

sörjde för salens städning samt öppnade och till-

slöt densamma = kyrkoväktaren; man lägger van-

ligen härtill 5:o) Allmoseinsamlarne, men om dessa

finnes intet hos de gamle (undantagande det orik-

tigt använda Mt. 6: 2). I synagogorna funnos

vissa hederssäten -pcozoxa&sdpiai Mt. 23: 6 (för

de skriftlärde — jfr ock Jac. 2: 3), [3rjp.a före-

läsarens upphöjda stol, särskilda platser för män

och qvinnor, äfvensom för proselyterna; der verk-

ställdes också vissa straff, ss. gissling Mt. 10: 17

dl. — Anm. De första christnas religiösa samman-

komster om söndagarne voro bildade efter syua-

gogal-inrättningen, och ett sådant samlingsrum

menas ock troligen Jac. 2: 2 med ouvaycoyrj;

jfr för öfrigt i afseende på skillnaden emellan

synagogal- och tempelförfattningen Reuterdahls af-

handling om Propheterna, Lund 1824.

cruvaycoviCopac, icraprjv (åycoviCppaC) kämpa tillsam-

man med ngn tive, bistå ngn i kampen, metaphor.

Rom. 15: 30 ev rcu<; -po<zzT/_o~.~ i edra böner

(ty bönen är den inre menniskans kamp emot

fiendtliga makter, faror och vedervärdigheter —
se i synnerhet Genes. 32: 24 följ. om Jacob). *

auvaflXém, rftlrjOO. (dttXéco) kämpa jemte ngn, bistå

ngn i kampen zivi, metaphor. Phil. 4: 3, zfj marei

(dat. commodi) Phil. 1: 27 i det J bistån (mig)

i kampen för tron.

oovo.dpoiZco, ijd-pmffa; rjftpoiop.ai (dfipoiCco) samla

tillhopa, församla Act. 19: 25; pass. församlas

Act. 12: 12, Lc. 24: 33
||
ijöpoiapévou

oovaipco, vjpa (alpco) egentl. lyfta med, upptaga till-

lika med; i N. T. rov köyov pezd tivog Mt. 18:

23. 24, 25: 19 uppgöra 1. hålla räkenskap med

någon.

cv)vav/p,dXcozo<;, QU, b (cuyp/ucozoq) medfånge, kam-

rat i fångenskap (frivilligt 1. ofrivilligt) Rom.

16: 7 al.

cwvaxoXouttéco, -qaa (dxoXouMco) följa med 1. till-

lika med, åtfölja zivi Mc. 5: 37, Lc. 23: 49.

auva.Xi^co {fikiQui samla af dXis adv. ihop) hopsamla;

pass. församlas, komma tillsamman med scil. ad-

zo~ic; med dem Act. 1: 4.
*
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aovaXXdffcTco (dXXdcraco) förändra något så att det

kommer i förbindelse med ngt annat som är mot-

satt, förena (2:iie stridande), försona Act. 7: 26

!|
auvrjXaoe af cjvbXmovco, hkt se.

*

aovavo.fio.ivco, ifrqv (dvo.fiaivco) stiga, tåga, vandra

upp tillika med ngn zcvé Mc. 15: 41, Act. 13: 31

(om resor upp till Jerusalem).

f aovavdxsipai (dvd.xscp.at) tillsammans 1. med ngn

zivi ligga till bords Mt. 9: 10 al.

auvavapiyvopi (dvapiyvopt in- 1. beblanda af piyvopi)

beblanda med; pass. beblanda sig med, hafva ge-

menskap 1. beröring 1. umgänge med ngn zivi,

py) a. 1 Cor. 5: 9. 11, 2 Thess. 3: 14 undvika

allt umgänge med ngn.

aovavo.~a6op.ai, E-o.oad.p-qv (dvc/.~cj.6co) jemte ngn

zivi 1. i ngns sällskap hvila upp sig, vederqvicka

sig, hämta nya krafter Rom. 15: 32 (neml. efter

de utståndna vedervärdigheterna i Judaéa, hvilka

han motsåg). >

oovavzdco, rjcrco, -qoa (dvzdco möta af dvzi) samman-

möta 1. -träffa l:o) möta, komma till möte 1. emot

zivi Lc. 9: 37 al.; — 2:o) möta, träffa, hända

TVÄ Act. 20: 22.

o~>jvdvz7}o~i<:, swe, q (fgde) sammanträffande, möte,

E£C o. ztve Mt. 8: 34 för att möta ngn, ngn till

mötes. *

f eovavziXapfidvopcji, s/.aftoprjv {dvziXo.pfjd.vco) jem-

te ngn zivi taga uti, vara ngn behjelplig, komma

ngn till hjelp Le. 10: 40, hjelpa, bistå zivi ngt

Rom. 8: 26.

cruvavrdyco; yY&fjV (d.ndyco) tillika bortföra; med.

låta sig med 1. tillika bortföras 1. -ryckas ro?c

xaneivols (neutr.) Rom. 12: 16 af det ringa (un-

derkasta sig lägre och ringare ställningar och för-

hållanden i lifvet — icke vilja intaga en öfver

dessa förhållanden upphöjd ståndpunkt; zd. tan.

tänkes ss. en makt, som griper menniskan ocb

tager henne med sig — oöv — bort från hennes

hittillsvarande ståndpunkt); pass. tillika 1. äfven

ryckas bort (från sin ståndpunkt), hän- 1. förföras

zivi af ngt Gal. 2: 13, 2 Petr. 3: 17.

cTOvajzoSvrjCTXco, édavov (d-o&vf/oxco) dö tillika med

1. med ngn zivi Mc. 14: 31, äfven absol. 2 Cor.

7: 3, 2 Tim. 2: 11.

crovanoXXopi; ancoXoprjv (dnöXXopi) tillika förderfva;

med. zivi förgås tillika med ngn Hebr. 11: 31.
*

oovanoazéXXco, éozeiXa (dnoffzéX.Xco) tillika afsända,

medsända 2 Cor. 12: 18.
*
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+ aovappnXnyéa) (appoXöyns sammanfogande, förbin-

dande af äppn~ fogning af upco foga ocli XÅyto)

sammanfoga Epli. 2: 21, 4: 16.

ouvapnäZa), axa, aaa; dabrjv (apndZco) rycka med

(sig) bort Lc. 8: 29 (om den orene anden som

ryckte den besatte med sig till ödsliga ställen),

äfven Act. 6: 12 ocli 19: 29 (om en stormande

folkhop, som rycker någon bort med sig); pass.

ryckas med, bortryckas Act. 27: 15 (om skeppet,

som stormen fattar uti och rycker med sig).

aovaoXi^opcu (adXc&fiai) uppehålla sig 1. vistas till-

samman med teve Act. 1: 4
|]

öovaXdQ')pzvn<;. *

aovao^dvco (äå$dvco) föröka 1. förstora tillsamman;

pass. blifva stor 1. växa tillsamman Mt. 13: 30. *

abvdtapoc;, oo, o (följ.) sammanbindning, band Col.

2: 19 (de band hka från hufvudet sätta det hela

i organiskt sammanhang), fjettra 1. boja metaphor.

Act. 8: 23 (den menniskan beherrskande orättfär-

digheten framställes bildligt ss. en boja, hvilken

binder henne); metaphor. band év zw a. riyc ££-

pyjvrjc; Eph. 4: 3 uti fridens band (så att dermed

betecknas det förhållande, i hvilket de skulle be-

vara andans enhet — se évozyc — under det

neml. den ömsesidiga friden var det band som

omslingrade dem), a. riyc zeXecnzrjznc Col. 3: 14

fullkomlighetens band d. v. s. som till ett helt

förenar och sammanhåller den christligt-sedlk-a

fullkomligheten.

aovdéco-, déoepai (déto binda) sammanbinda, fast-

binda vid en annan, fjettra 1. fängsla tillika med

ngn; p. p. p. Iiebr. 13: 3 medfängslad 1. med-

fången 1. medfånge. *

i <juudo$d£a>; dottrjv (3o$d£a)) tillika med 1. jemte

ngn förherrliga Rom. 8: 17. *

oövdnoX.nq, no, 6 (ånoXoz) medslaf, medtjenare Mt.

18: 28 al, év töj Xa> 1. absol. Col. 1: 7, 4: 7

i Christo d. v. s. som jemte en annan är Chri-

sti tjenare, medarbetare i ordet, jfr ock Apoc.

6: 11 al.

oovdpop-q, rj<:, -q ((Tovzpéym) sammanlopp zno Ärtnu

Act. 21: 30 folkskockning. *

aovzyzipo), ijzipa; ijyép&tjv (éyecpco) tillika upp-

väcka (ifrån de döda) Eph. 2: G (med Christi

uppväckande 1. uppståndelse skedde likaledes de

trognas); pass. Col. 2: 12, 3: 1 J hafven blifvit

uppväckte 1. uppstått i 1. med Christo (äfven af

den kroppsliga uppståndelsen liar den christne

blifvit delaktig genom tron, så att han i Christi

uppståndelse vet sin egen tillika skedd, hkn väl-

gerning väl är en blott ideal besittning före pa-

rusien, men genom parusien blir en verklig).

oovéclpwv, no, to (inpå säte, stol) sammansittning,

samling af rådplägande, rådsförsamling, råd; i

N. T. = l:o) talmud. piirOC1 med och utan

n^i"13 Synedrinm (magnum), stora Rådet i

Jerusalem, som utgjorde den högsta andliga och

verldsliga domstolen hos Judarne (sedan Babylo-

niska fångenskapen — äfven förut hade ett tri-

bunal af prester och Leviter blifvit tillsatt af Jo-

saphat 2 Chron. 19: 8 — hette väl ock ^nolij,

hvaraf ^noXeozr^ rådsherre Mc. 15: 43); Mt. 5:

22 al. Synedrium bostod af 71 medlemmar, prae-

ses och vice praeses inberäkuade: den förre hette

iVII^m (af upphöja) den upphöjde, höge,

förste, äfven ~2 1 iy ,n t£>N~! caput synedrii

och var väl efter regeln h åpyispzoq öfverstepre-

sten; den sednare hette
|

1T
5 rV2 2X pater do-

mus judicii. Assessorerne bestodo af de högre

presterne (se åpyizpzöz), de äldste (se Kpsa^ozs-

pn<;) och de skriftlärde (se ypappazeös) utaf Pha-

risaeiska och Sadducaeiska sekten (Act. 23: 6).

Deras sessionssal låg på tempelberget emellau

hedningarnes och Judarnes förgård; men de kunde

ock samlas annorstädes, ss. i öfversteprestens pa-

lats (Mt. 26: 3). De anklagade förhördes, vitt-

nen inställdes och dödsstraff afkunnades (stening,

bränning, halshuggning och hängning): aovdyeiv

(T. Joh. 11: 47 sammankalla synedrium, föran-

stalta en synedrii session; — synes någon gång

betyda sjelfva stället, der sessionerna höllos, ses-

sionssal ss. Act. 4: 15 al. — 2:o) domstol i all-

mänhet, underdomstol, i synnerhet sjtimannadom-

stol 1. -råd Mt. 10: 17, Mc. 13: 9 = xpeme,

hkt se.

aovzid^ai', ecoc, '/] (följ.) egentl. vetande tillika med

en annan, medvetande dpapzuov Hebr. 10: 2, sam-

vetande, samvete Joh. 8: 9 al. d. ä. det hos men-

niskan, som tillika med Gud vet hvad som är godt

och ondtj hvarigenom således menniskan känner

till sitt förhållande till Gud och till sedelagen, ^
rr. Qioo 1 Petr. 2: 19 det om Gud (och Hans

heliga vilja) intygande samvetet; ett sådant ur-

sprungligt samvetande finnes äfven hos hednin-

garne Rom. 2: 15: kan vara uyat)rr u-pnzxoxoz,

xattapd, xa),7j Act. 24: 16 al., men äfven r.nvr
t
pd

Hebr. 10: 22, och åöikvrjs 1 Cor. 8: 7 svagt

(icke frigjordt från fördomar; ty vore det starkt,
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skulle det hafva lösgjort sig från afgudaföreställ-

ningen); zfj a. — ' zoo eldmXoo 1 Cor. 8: 7

genom deras ända hitintills varande samvete 1.

medvetande af afguden d. ä. derigenom att före-

ställningen om afgudens verklighet ända hitintills

lådar vid deras samvete (tvärtemot Pauli yttran-

de v. 4), åcå ztjv a. 1 Cor. 10: 25. 27 för sam-

vetets skull d. ä. för att icke göra edert samvete

ngt besvär (emedan samvetet icke förbjuder eder

att äta ngt, om J icke företagen en undersök-

ning; äfven den starke hade neml. kunnat känna

samvetsförebråelse, om efterfrågan hade visat, att

det var offerkött), v. 28 för att skona hans (den

tillkännagivandes) samvete; xazå a. Hebr. 9: 9

till samvetet, till dess inre (ty intet offer kan rena

från synden).

aove~c8oM, aor. 2 (obruklig stam ouvecåa), af oöm

och ecd(o) veta med, äfven (d. ä. jemte andra)

känna till, veta besked, hafva reda på saken Act.

12: 12, 14: 6; se vidare aövocda.

aÖMecpi (ecpc) vara med 1. tillsammans med ngn zcmc

Lc. 9: 18, Act. 22: 11.

oÖMecpc (ecpc) gå 1. komma tillsamman Lc. 8: 4.
*

ooMeczepyopac (eképyopac) jemte 1. tillsammans med

någon zcmc gå in någorstädes ek re Joh. 6: 22,

18: 15.

Gtjvéxdypoc, om (exdrjpos ifrån sitt folk, utom lan-

det) som är 1. reser utomlands med en annan, res-

kamrat, följeslagare Act. 19: 29, 2 Cor. 8: 19.

f aoMexXexzÖK, y], om (exXexzös) medutvald, tillika

utvald 1. utkorad; 7] a. 1 Petr. 5: 13 den med

eder utvalda (scil. exxXrjaca församlingen). *

aoMeXaÖMCo, 'qXaaa (éXaÖM(o) drifva tillsamman (ge-

nom föreställningar), förmå ek ti Act. 7: 26 (se

ouMaXXuoocö). *

aoMempapzopéoj (émpapzupéw) tillika 1. derjemte

bevittna 1. bekräfta, medvittna Hebr. 2: 4.
*

aoMenczcdrjpc; e&épr/V (enczetirjpc) tillsamman 1. tillika

sätta efter, angripa, anfalla zcmc Act. 24: 9.
*

aovenopac (enopac följa) följa med, åtfölja zcmc Act.

20: 4.
*

ouMspyéco (följ.) med- 1. samverka, medarbeta, hjelpa

1. understödja zimi ngn i hans arbete Jac. 2: 22

(om tron som hos Abraham understödde gernin-

garne — dref 1. upplifvade honom tlil dem), ek zi

Rom. 8: 28 samverka 1. bidraga till ngt; äfven

absol. om HERrans medverkan Mc. 16: 20, ar-

beta med några på samma verk hvarmed de äro

sysselsatta 1 Cor. 16: 16 (scil. zok zocoözocc

med dem som äro sådana — neml. på de heligas

tjenst), deraf particip. 2 Cor. 6: 1 medarbetare

(neml. Christi — har afseende på 2 Cor. 5: 20).

ouMepy<k, om (epyov) medverkande, medarbetande;

1 N. T. subst. medarbetare, medhjelpare, i synner-

het som jemte andra befrämjar Guds rike, hvar-

före det ock heter a. &eoo 1 Cor. 3: 9, 1 Thess.

3: 2 sm z<p eöayyeXca) zoo Xoo (för att utmärka

området, inom hvilket det gemensamma arbetet

företages); äfven a. poo em Xa> Rom. 16: 3. 9

1. blott a. poo v. 21 al. om apostelns medhjel-

pare; äfven a. z~?j<; yapås öpcoM 2 Cor. 1: 24

medhjelpare till eder fröjd (vår befattning är att

vara eder behjelpliga dertill att J fröjden eder);

äfven med dat. a. zfj uÅTjdcia 3 Joh. 8 för san-

ningen d. ä. till sanningens befrämjande; ek zimci

2 Cor. 8: 23 i afseende på ngn, ek zc Col. 4: 11

för ngt ändamål.

aoMepyopac, eXtfX.oda, r))3oM (epyopac) l:o) komma

tillsamman, tillhopa, församla sig Mc. 3: 20 al.

med ek zc utmärker a) stället Act. 5: 16 (Tisch.

har ej ek), b) ändamålet med sammankomsten 1

Cor. 11: 33 1. resultatet deraf v. 17; komma 1.

flytta tillsamman (om äkta folk) Mt. 1: 18 och

ex adjuncto hafva köttslig beblandelse. — 2:o)

komma tillsamman 1. i sällskap med ngn ztvi Mc.

14: 53 (de komma på samma gång som JEsus) al.,

zcmc ek te Act. 15: 38 förena sig med 1. gemen-

samt med ngn deltaga i ngt (i arbetet = missions-

verket); äfven göm zimi Act. 21: 16 gå med ngn.

aoMöaduo, éwayoM (éaäcco) äta tillsamman 1. med

zcmc Lc. 15: 2 al. 1. pezd zcmo<; Gal. 2: 12, a.

xac aopncMecM zcmc Act. 10: 41 lefva 1. vistas till-

samman med ngn.

GOMeocz, £(0$, ij (aoMcrjpc) egentl. sammansläppning,

1. -fattning, deraf trop. fattningsförmåga, omdömes-

kraft, förstånd Mc. 12: 33, insigt 1. kunskap Lc.

2: 47 al., ev zcmc i ngt Eph. 3: 4 al., a. TiMeo-

pazcxrj Col. 1: 9 andlig insigt, äfven absol. christ-

lig insigt Col. 2: 2.

a>JMez<k, 'fj, om (se fgde) förståndig, insigtsfull, lärd

Mt. 11: 25 al.

f (TUMeodoxéoj (eödoxéco) tillika tycka väl om, jemte

ngn hafva välbehag zcmc Act. 8: 1 till ngt, äfven

absol. Act. 22: 20, zok ~pdaaooac' Rom. 1: 32

(de stämma ock i sin åsigt deraf öfverens med

dem som så handla), gilla, bifalla, gå in på, sam-

tycka zcmc Lc. 11: 48 till ngt 1. med infort. 1 Cor.

7: 12. 13.
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auvéuajvéct) (edä>%ém qsi zooyico — af eå, tyco —
hålla 1. fodra 1. förpläga väl, välpläga, undfägna)

i med. jemte ngn låta välpläga sig, låta det smaka

sig väl, kalasa xtvi med ngn 2 Petr. 2: 13 1.

absol. Jud. 12 (scil. bplv).

oviwayov, aor. 2 till aovsirftuo, hkt se.

auvsaiffTrjfxi, snéazTjV (ey?£ax7}fii) derjemte ställa öfver

1. bredvid; i de inträns, tempora derjemte uppresa

sig (neml. klagande) xazd ztvoi emot ngn Act.

16: 22.
*

auvéyco, é£co, éoyov (éyco) sammanhålla a) samman-

pressa, bringa i trängsel, tränga zivd Lc. 8: 45

(om en påträngande folkmassa), Lc. 19: 43 (om

belägrande); — b) hålla bunden 1. fast xtvä Lc.

22: 63, hålla inom gränserna 2 Cor. 5: 14 (så

att vi icke träda utom gränserna af ocotcpovziv

v. 13); — c) hålla för 1. stoppa till zå coza Act.

7: 57 öronen; — pass. sammanhållas, samman-

pressas 1. hoptryckas, bringas i trängsel trop. éx

zcbv duo Phil. 1: 23 af dessa två (neml. å~o-

ftavélu och ^JjV); vara betryckt, ängslas, qväljas

Lc. 12: 50, rep Xöyo) Act. 18: 5 för lärans

skull (andra mena, att Paulus trängde på med

ordet 1. predikade ännu ifrigare, sedan Silas och

Timotheus liksom gifvit honom mera stöd); gri-

pas, intagas cpbftq) Lc. 8: 27, vara behäftad med

voåoiz Mt. 4: 24 al.

aovCdco
il

o~u£dco, hkt se.

oovQqziio
j|

auCrjzéco, hkt se.

oovZrjZTjzijz-, <>u, b
\\

cruCrjzyzyc, hkt se.

auvC,uyoq, ov
||
ouöjyoz, hkt se.

ovvijdotMi (yjoo/iat glädja, fröjda sig af fjduc; ange-

näm) glädja 1. fröjda sig jemte (andra) zcuc öfver

1. åt ngt Kom. 7: 22.
*

oovrftzia. e«r, /]
{auvrjbt]^, eg sammanboende 1. -lef-

vande af auv, rjtöos) egentl. sammanlefnad, um-

gänge; deraf vana, plägsed, bruk Joh. 18: 39,

1 Cor. 11: 16
(||

auvstårjo-st 1 Cor. 8: 7).

öWsYjÅcxubzYjz, oo, b (= yjhxicbxys af qÅcxta) jemn-

årig Gal. 1: 14.
*

auvddnzco; ezdcprjv (Öuttzco) begrafva jemte 1. tillika

med ngn; pass. begrafvas tillika med ngn xtvi

Horn. 6: 4 (begrafna blefvo vi med Honom der-

igenom att vi döptes med afseende på Hans död

— den som döpes måste ethiskt begrafvas med

Cliristo, för att efter dopet andligen uppstå med

Honom), sv zo> fiar.ziap.azi Col. 2: 12 i (och

genom) dopet, se jidnztapa.

oovft/Ato; ijlaafji^aopai 0Åda> krossa) samman- 1.

sönderkrossa, söndersmula trop. (Mt. 21: 44) Lc.

20: 18.

auv&Åcfito (ftÅiftco) sammantrycka, tränga in på Mc.

5: 24. 31.

t auvbpuTzzto 0p'J~zco söndersmula 1. -krossa) för-

krossa, metaphor. göra djupt modfälld och försagd,

djupt bedröfva zirpj xapoiav zcvö? Act. 21: 13. *

aijvirjpt, rjcrcu, yxa, fpj —• o-uviouai Mt. 13: 13, 2

Cor. 10: 12, ouvuooi Mc. 4: 12, owicbv 1. -ä)\>

Mt. 13: 23 al. allt liksom af pras. aw.ico —
(Ifjpi sända, skicka o. s. o.) släppa, skicka, brin-

ga, fatta tillsamman, coinprehendo; fatta med

örat: förnimma, höra, varseblifva — i N. T. med

förståndet: begripa, inse, förstå Mt. 13: 13—15

al., o 1) aovrjxav hå zo~ig dpzotg Mc. 6: 52 vid

bröden d. ä; vid det underbara bespisandet af

5000 män hade de icke hunnit till insigt (neml.

i JEsu gudomliga verk), oö auvcouaiv 2 Cor. 10:

12 (prats, indicat.) de äro oförståndiga, b oovtiwu

Bom. 3: 11 den förståndige, per liebraismum den

fromme, gudfruktige.

aoviaz-qpi 1. -d.vco 1. -dxo, éazrjxa, iazr
t
aa (Jazr

t
pi)

l:o) sammanställa, sätta i beröring 1. göra bekant

med, föreställa (presentera), recommendera kau-

xoug 2 Cor. 3: 1 oss sjelfva al., å)g 8eou otd-

xovot 2 Cor. 6: 4 ss. Guds tjenare neml. göra,

Ttttd ztvi ilom. 16: 1, 2 Cor. 5: 12 recommen-

dera 1. anbefalla ngn hos ngn, tivd zwi ~pöz

ztvo. 2 Cor. 4: 2 ngn genom ngt hos ngn; fram-

ställa med 2 accus. Gal. 2: 18 (sig sjelf ss. ngt),

framhålla, bevisa xt Eom. 3: 5, 5: 8, 2 Cor. 7:

11 (att J ären oskyldige i afseende på ifrågava-

rande angelägenhet), prisa, berömma 2 Cor. 10:

12. 18. — 2:o) i de inträns, tempora (i X. T.

fkmr blott perf.) stå tillsammans xtvi med ngn

Lc. 9: 32; äfven vara sammansatt, utgöras 1. be-

stå af, uppkomma 1. uppstå ex zivoz 2 Petr. 3: 5

ur ngt; äfven bestå 1. ega bestånd Col. 1: 17

(egentl. fortfara i sin sammansättning).

0')vodsDco {boeuco) färdas, resa tillsammans med ngn

zlvi Act. 9: 7.
*

ouvodta, az, fj (fgde) gemensam väg 1. resa, ressäll-

skap Lc. 2: 44. *

aövoida, p. 2 (af obruklig stam awzuho af aöv

och obrukligt su)(o) veta med kauzw zt sig ngt

1 Cor. 4: 4 (nil co ns c i re si bi, nu 11 a palle-

. scere c alp a), vara medvetande 1. veta om absoL

Act. 5: 2.
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aovoixiw (olxéco) bo 1. lefva tillsammans tivt med

ngn 1 Petr. 3: 7 (om huslig 1. äktenskaplig sam-

manlefnad). *

auvoixodopéoj (olxoåopéco) bygga tillsamman, sam-

manbygga, sammanfoga trop. Eph. 2: 22 (alla

christna församlingar tillsammanstagna samman-

fogas i Christo till det heliga templet, Guds bo-

ning, förmedelst den H. Ande). *

f cruvopdéaj (bptXéco) umgås med, samtala 1. inlåta

sig i samtal med zivi Act. 10: 27.
*

f ouvopopéco (bpopéco gränsa tillsamman, angränsa

af upou och opoc gräns) sammangränsa, angrän-

sa, stöta intill, ligga näst intill zivc Act. 18: 7.
*

aovoyij, vjs, $j (aovéyaj) sammanhållning, samman-

pressning, trängsel, metaphor. trångmål, bekläm-

ning, ångest Lc. 21: 25, Cor. 2: 4.

auvnops.onp.ai
|j
aopnoptbopai, hkt se.

auvazaopou)
||
auGZO.upnto, likt se.

aovaxpa.xuhxrf, oo, b
\\
auazpazicbzr^, hkt se.

auvzdaaco, éza^a (zdaaco) egentl. sammanordna, sam-

man- 1. iordningställa (en krigshär); deraf i N. T.

anordna, befalla tevt Mt. 26: 19, 27: 10.

auvzéXeia, «c, rj (följ.) consummatio, fidländ-

ning, ände, slut a. zoo alwvot; 1. zoo olcbvos

xouzou 1. zojv alojvcov Mt. 13: 39 al. consum-

matio saeculi 1. saeculorum (se i ett sam-

manhang alcbv).

aovzsXéa), ego), soa; éoDyv (zeXéco) ända med,

tillika, tillsamman; l:o) bringa en sak till slut,

sluta, fullända zi Mt. 7: 28 al., utföra Xöyov

Rom. 9: 28 ett ord 1. en utsaga (se följ. ord);

bringa till uppfyllelse 1. fullbordan pass. fullbor-

das, gå i fullbordan Mc. 13: 4, slutas (om tiden)

Lc. 4: 2, Act. 21: 27; — 2) sluta 1. ingå 8ia-

i)f]xr]v em ziva Hebr. 8: 8 ett förbund med ngn.

aovzipvto; zézprjpai (zépvco skära) samman- 1. sön-

derskära, afskära, förkorta, göra processen kort,

raskt fullborda Rom. 9: 28 (bis); detta svåra

ställe kan tydas så: »ty en utsaga utförande och

raskt fullbordande med rättfärdighet (är han), ty

en raskt fullbordad utsaga skall HERren åstad-

komma på jorden» (hvad det är s. HERren skall

åstadkomma synes af fgde verser, neml. utesluta

största delen af Judarne från Messiae rike).

auvztjpéco (zrjpéio) tillika bevaka, bevara Mc. 6: 20

(att intet ondt vederfores honom), bibehålla pass.

Mt. 9: 17 (Lc. 5: 38) tillika 1. på samma gång

blifva i behåll; metaphor. förvara év zfj xapoca

aörrjt; Lc. 2: 19 i sitt hjerta (jfr v. 51.).

—

,

Melander, Grek. Lex. t. N. T.
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aovzid-rjpt; zé&ecpai, e&éprjv (ztttypt) sätta tillsam-

man, på samma ställe; med. sätta sig tillsamman,

öfverenskomma, göra aftal med infin. Lc. 22: 5

1. zoo framför infin. Act. 23: 20 1. med iva Joh.

9: 22.

aovzopmz, adv. (af oövzopos sammanskuren, kort-

1. afskuren, af- 1. förkortad, kort, gen af aov-

zépvoj) kortligen, i korthet Act. 24: 4.
*

aovzpiyco, éåpapov (zpéyco) sammanlöpa, samman-

strömma Mc. 6: 33, Act. 3: 11; metaphor. a.

£j'c zt 1 Petr. 4: 4 löpa 1. störta sig med ngn

i ngt.

auvzptjSco, zpi(/'(o, ézpiipa; xpifiyaopai, zézpippai

(zpcjSco t er o gnida, nöta) gnida 1. gnugga sam-

man 1. sönder; sönderrifva 1. -slita zås Ttéda^

Mc. 5: 4, Lc. 9: 39 (om en ond ande, som ännu

vid afvikandet misshandlar den besatte), sönder-

bryta Z7]V åXdftaozpov Mc. 14: 3 1. krossa öazoov

Joh. 19: 36; metaphor. sönderkrossa zbv aazaväv

x. z. X. Rom. 16: 20 fridens Gud skall sönder-

krossa satan under edra fötter d. ä. bereda full-

komlig seger öfver honom — (de sekteriske v.

18 betraktas ss. satans organer, emedan de äro

Christi vedersakare); xdXapos a. Mt. 12: 20 ett

krossadt 1. bräckt rö (utmärker en andligen be-

tryckt ångerfull själ, hkn Christus icke bringar

till förtviflan, utan kärleksfullt tröstar och stär-

ker); a. zrjv xapdiav Lc. 4: 18 förkrossad till

hjertat, som har ett förkrossadt hjerta (Tisch. har

ej dessa ord).

aövzptppa, aroCj zo (fgde) det sönderkrossade; sön-

der- 1. förkrossning, förödelse Rom. 3: 16 (s.

neml. syndarne tillställa på sina vägar).
*

aövzpocpoq, ov (zpéfoj) tillika född, uppfödd, upp-

fostrad; kan vara både foster- 1. dibroder och

lekkamrat 1. sällskapsbroder, tro], det sednare

Act. 13: 1.
*

aovzoyydvm, ézoyov (zoyydvto) sammanträffa med,

träffa 1. råka ngn, komma till ngn zivi Lc. 8:

19.
*

Zuvzuyrj, rfi, $] Syntyche, en christinna i Philippi

Phil. 4: 2, som lefde i oenighet med en annan,

Evodia (se-Ednoca). *

aovonoxpivopai, txp'$-qv (öxoxpivopat) förställa sig,

hyckla 1. skrymta tillika med 1. jemte ngn zeve

Gal. 2: 13. *

aovozoopyéoj (bizoopyéco jag är bnoopyoz behjelp-

lig vid ett arbete af brro, epyov) vara medbe-

hjelplig, hjelpa till 2 Cor. 1: 11. *

41
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auvcodivcö (wdlvco) ängslas, våndas, qvida tillsamman

Rom. 8: 22.
*

auvmpoaia, ac, i] (upvupt) sammansvärjning Act.

23: 13. *

Sopaxouaat 1. -dxouaou, öjv, di Syracusas (nu Si-

ragossa), Siciliens bekanta hufvudstad, sjelf bestå-

ende af 5 städer: Nasos, Achradina, Tycka, Epi-

polce och Neapolis, enligt Strabo med en ringmur

af 180 stadiers längd (= 3 Sv. mil), berömd

för sina goda hamnar och ss. Archimedes" födel-

seort; nybygge fr. Corinth, Augustus hade ock dit-

sändt en coloni (733 a U. C); fkmr Act. 28: 12.
*

2'upa — Supia femin. af 2upcoz, Syriska Mc.

7: 26.
*

1'upla, az, rj (CTN högland af O") vara hög; sär-

skilda delar deraf a) D?Dt!J ^TX Syrien emellan

de båda floderna Euphrat och Tigris = Mesopo-

tamien; b) rniiJ K ett rike nordost om Dama-

scus; c) p^Öj N det Damasceniska Syrien) Sy-

rien; derunder innefattas allt land i Mindre Asi-

en emellan Pairestina, Taurus och Tigris, likt

jemte Phcenicien under Babyloniska fångenskapen

var en del af det stora Babyloniska, sedermera

Persiska riket. Sedermera blef det en Maoedo-

nisk provins, derpå efter slaget vid Ipsus 301 f.

Chr. ett sjelfständigt konungarike under Seleucus

Nicator; ss. sådant råkade det i strid med Ju-

darne, lika en tid bortåt stodo under Seleuei-

dernas välde, tills de derifrån befriade sig under

Maccabreemes anförande 176— 143 f. Chr. — Ar

64 f. Chr. blef det i synnerhet genom Pompejus

en Romersk provins och styrdes ss. sådan jemte

Cilicien och Pairestina af Proconsuler och Pro-

praetorer; fkmr Mt. 4: 24 al.

26pns, oo, b, nom. gentile af fgde, Syrer Lc. 4: 27. *

Zlopnipoiviaaa, 37c 1. -(pmvixiaaa, jyc 1. Zöpa 0oi-

vixiaaa, ^ (af Ihprxpoivixy, Syrophcenicien,

den del af Romerska provinsen Syrien, som' vid

hafvet omslöt det gamla Phcenicien) Syrophneni-

ciska Mc. 7: 26; enär Phoenicierne äro G. T:s

Canaaniter, så kallas ock samma person på pa-

rallelstället Mt. 15: 22 Cananäiskan. I alla

större städer i detta land bodde då Greker; der-

före talades ock allmännast Grekiska der.
*

26pTiS, eco$,
s
q (följ.) Syrtis; så kallades 2:iie sand-

bankar vid Libyska kusten, en större och en min-

dre, af hvilka den större låg närmare ön Greta

Act. 27: 17. * -

oöpoj draga Joh. 21: 8 (nät 1. not); släpa, släpa

bort med sig (inför rätta, i fängelse o. s. v.)

Act. 8: 3 al., nyttjas äfven Apoc. 12: 4 om dra-

ken, som med sin svans släpade 1. drog med sig

tredjedelen af himlens stjernor.

<j'jor.apäo~G(D, a£a (a~apdaao)) sönderrycka 1. -slita

Lc. 9: 42.
*

aöaa^pnv, ou. rå (eg. neutr. af auaa^pni; tillika

betecknad) öfverenskommet 1. aftaladt tecken =
aopfioÅoy Mc. 14: 44. *

t ouoocopos, ov (o~a>pa) samkroppig, hörande till

samma kropp, hörande med till kroppen Eph.

3: 6 (neml. christna församlingen, hvars hufvnd

Ghristus är Eph. 1: 22).
*

f GOGTaaiaozrjS, oy, b (axaaiaaxr^) deltagare i ett

uppror Mc. 15: 7 ||
axaoiaaxto». *

auaxaxixö^. i), 6v (awlaxTjpi) tjenlig att recommen-

dera a. i~iaxoXai 2 Cor. 3: 1 recommendations-

bref.
*

auaxaopöw. copai, ojbr
t
v (axaopöco) kors/ästa tillika

med 1. jemte ztvd xivi; i N. T. pass. xvA Mt.

27: 44 jemte ngn; äfven metaphor. Rom. 6: 6.

Gal. 2: 20 (om den gamla menniskaus dödande).

o>joxé)2co. auvéazeiXa; éazaXpai (axéXXco) eg. ställa

1. lägga tillsamman, lägga till rätta Act. 5: 6

(andra öfversätta med »betäcka», hölja öfver» —
kanske med en atvddtv 1. med hans egeu mantel

— hkt visserligen ger god mening, men betydelsen

»lägga till rätta» synes äfven innefatta detta);

sammandraga, indraga, förkorta (om tiden) 1 Cor.

7: 29 tiden är förkortad hädanefter (ty xb Xoi-

rÖv hör dit — andra öfversätta med »olycksdiger»

emot all analogi).

ouox£vdC(o (axsuu^co) sucka med, tillika, tillsamman

Rom. 8: 22.
*

ouöxor/éco (axoiyito) stå i samma rad, höra till

samma cathegori, hafva samma charakteristiska

förhållande gemensamt xivi med ngn 1. ngt Gal.

4: 25.
*

Guoxpaxuoxrfi. ou, b (o~xpaxuöx7jz) medsoldat, krigs-

1. stridskamrat, i andlig mening Phil. 2: 25,

Phil 2.

aoaxpéifc», auviaxpzéa (oxpiipoj) vrida 1. sno till-

samman, sammanrafsa, skrapa ihop, samla Act.

28: 3.
*

auazpo<prj, YjC, ij (fgde) sammanvridande, samman-

dragning, det sammandragna, samling, folksamling

1. -skockning, upplopp Act. 19: 40; sammanrot-
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ning, coraplott Troistv a. Act. 23: 12 uppgöra

complott, sammangadda 1. -rota sig.

OD(r/r}p.oxiC,to (ayjjp.OL) gifva samma form 1. gestalt;

med. påtaga 1. ikläda sig samma form 1. drägt med

ngn, gestalta sig lika med, bilda 1. rätta sig efter

rcvc Rom. 12: 2, 1 Petr. 1: 14 (både ut- och

invärtes).
*

Zoydp, äfveu Ziyup, ^ indecl. (af "13^ rusgifvande

dryck 1. lögn; till detta öknamn — rus-

1. lögnstaden — förbytte Judarne med afseende

på Samaritanernas afgudadyrkan det gamla nam-

net 2,i%zp 1. 2'->xfy a^ skuldra, rygg) Si-

char 1. Sichem; var en mycket gammal stad i Sa-

maria (dess gamla hufvudstad) inom stammen E-

phraims område i en trång dal vid foten af ber-

gen Garizim och Ebal, 390 stadier (= 6^ Sv.

mil) norr om Jerusalem; förekommer ofta i Pa-

triarcliernas historia. Jacob nomadiserade der och

förvärfvade sig jordagods — Jacobsåkern och Ja-

cobsbrunnen — och Joseph blef der begrafven.

Genom Josua blef det bestämdt till Fri- och Le-

vitstad, och utgjorde under hans lifstid stammar-

nes föreningspunkt. I Domarepeiioden var det en

tid bortåt hufvudort för det af Abimelech upp-

rättade konungariket, men blef, sedan det affallit,

af honom eröfradt och förstördt. Det måste dock

snart derefter blifvit återuppbygdt; ty Rehabeam,

Salomons son och efterträdare, höll der den be-

kanta landtdagen, som medförde de 10 stammar-

nas affall (1 Reg. 12). Staden kom nu till Isra-

els rike och var en tid bortåt Jerobeams residens.

Den stod ännu under exilen och var derefter huf-

vudsäte för samaritauska gudstjensten. Johannes

Hyrcanus eröfrade den och förstörde templet på

det närgränsande berget Garizim. Efter Frälsa-

rens tid hette den Neapolis, nu Nablus. Från

detta ^oyép måste nom. propr. personale skiljas,

som förekommer Act. 7: 16 in fine (se följ. ord);

fkmr Joh. 4: 5, Act. 7: 16.

2o%£p, o, indecl. (C3t# skuldra) Sichem 1:6) en

Canaanit, Emmors son, som, enligt Genes. 34,

skändade Dina, Jacobs dotter med Lea, och der-

före blef af Dinas bröder dödad; rov 2. Sichems

fader Act. 7: 16 in fine; skiljes ifrån 2:o) staden

Sichem (se fgde ord).

ofayr], rjs, (ofdQco) slagtande, slagtning Act. 8:

32, Ttpöftoxa a<p. Rom. 8: 36 slagtfår d. ä. får

som äro bestämda till slagt, Yjpépa af. Jac. 5:
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5 slagtedag (J hafven gödt edra hjertan, ss. man

göder sig på en slagte- 1. offerdag — den van-

liga tydningen »ss. man göder upp boskap till

slagtedagen» kan med pro?pos. év omöjligt vara

rigtig; meningen är tvärtom den, att de alltjemt

lefvat i kräslighet och fråsseri, ss. man plägade

kalasa den dagen man slagtade 1. offrade).

a<pd.yiov, ov, to (följ.) vanligen plur. slagt- 1. offer-

djur, slagtoffer Act. 7: 42.
*

a<pdC,to 1. oipu.TTQ), eacpa^a; zoyaypai, hawd.yr
t
v

{pnomatop. ord, som liksom xzscvcu utmärker sjelf-

va dödshugget) slagta, döda Apoc. 5: 6. 12, 13:

8 (det slagtade lammet = Guds Son, som fkmr

under bilden af ett lamm Joh. 1: 29 al., jfr Es.

53: 7); i allmänhet döda, mörda 1 Joh. 3: 12,

Apoc. 6: 4. 9, 18: 24.

o<fodpa, adv. (eg. neutr. plur. af <7<podp6<; häftig,

ifrig, rask, besl. med aizoodif) häftigt, högeligen, i

hög grad, ganska Mt. 2: 10 al.

tjfodptos, adv. (af (T<podp<K, se fgde) = fgde Act.

27: 18.
*

a<ppa.y'iZa), iaa; tadprjv; tapai, iadr^v (följ.) sigilla,

för- 1. besegla, sätta insegel 1. sigill re på ngt

Mt. 27: 66, eTrdvoj zmk Apoc. 20: 3 ofvanpå

ngt; sätta insegel 1. märke på, stämpla, beteckna

u.ypi acpp. athäv Apoc. 7: 3 till dess

vi hafve tecknat vår Guds tjenare på deras pan-

nor 1. ännen (jfr Hez. 9: 4 — denna besegling

1. beteckning skulle freda dem för de onde eng-

larne, liksom påskalammets blod på dörrposterne

skyddade Israéliterne i JEgypten för mordengeln

Exod. 12 cap.), p. p. p. tecknad Apoc. 7: 4—8;

förse med sigill metaphor. a) förhemliga, fördölja,

förtiga Apoc. 10: 4, 22: 10; b) bekräfta, stadfästa,

documentera ort Joh. 3: 33, reva Joh. 6: 27 ngn

(ss. gifvare af denna gåfva); med. id. aårols rov

xapnav toutov Rom. 15: 28 sedan jag bekräftat

åt dem denna frukt d. v. s. förvissat dem om,

att den är deras egendom (se xapnöe;), rjpäi; 2

Cor. 1: 22 som äfven stadfästat oss (neml. i arf-

vet af Messiasriket); pass. bekräftas rep ttv. aycoj

Eph. 1: 13 genom den H. Ande (neml. ss. arf-

vingar till Messiasriket), év rw tiv. åylu) Eph.

4: 30 id.

afpayk, 7dn<;. rj (trol. beslägt. med (ppdaaco) det

hvarmed man tillsluter ngt, sigill, signet, sigill- 1.

signetring, insegel a) hvarmed man förseglar ngt

Apoc. 5: 1 ff., 6: 1 ff. (<T(fp. stltu, se knrä), 8:

1 ;
b) hvarmed man märker 1. tecknar ngn Apoc.
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7: 2, 9: 4 (se fgde ord); c) som blifvit påtryckt,

det intryckta, aftryck, stämpel, inskrift 2 Tim. 2:

19 (se #£[>.é?dos); d) metaphor. hvarmed man be-

kräftar ngt 1. hvarigenom ett document betecknas

ss. giltigt, bekräftelse Eom. 4: 11 (på rättfärdig-

het, vunnen genom tron, som Abraham hade i

sitt oomskurna tillstånd), 1 Cor. 9: 2 (insegel 1.

bekräftelse på mitt apostlaembete ären J uti HER-
ranom — för såvidt neml. J genom mig blifvit

christne).

afDpov, oo, rå fotknöl, vrist Act. 3: 7.
*

oyzdöv, adv. (syoj, ayéa&ai gränsa intill) näst in-

till, i grannskapet, nära; deraf nästan Act. 13:

44 al.

oyypa, azoc, to (e%(t), eofflfiai) habitus, hållning,

yttre ställning, skick a) om personer: yttre håll-

ning, hela sättet att vara och visa sig ay. ebps-

tiecz ft>c d.vdpa>noz Phil. 2: 7 i yttre hållning-

befunnen ss. en menniska (man fann hos Honom
gestalt, tal, handling, lefnadssätt o. s. v. alldeles

som hos en annan menniska); b) om ting: to ay.

napdyei 1 Cor. 7: 31 denna verldens

skick håller på att förgås (härmed menas b aloju

ooto<z, hvars ände är parusiens verldskatastroph,

förvandlingen af denna verldsform till en ny him-

mel och en ny jord).

ayt&o, saycaa; éayiab^TjV s c in do, Hy/va, splittra,

hugga, skära sönder 1. af Lc. 5: 36, sönderdela

Joh. 19: 24; pass. sönderslitas 1. -delas, brista 1.

gå sönder, remna (om förlåten i templet) ek duo

Mt. 27: 51 al. i tu, (om himlarne) Mc. 1: 10,

(om hällebergen) Mt. 27: 51, (om nät) Joh. 21:

11; metaphor. söndras, splittras i partier Act. 14:

4, 23: 7.

t ayiaua, aro$, tö (fgde) det sönderklu/na, remna-

de, remna, spricka, hål Mt. 9: 16, Mc. 2: 21;

metaphor. söndring, tvedrägt Joh. 7: 43. al.

ayoiviov, oo, t6, diminut. (af oyohoz säf) ett af säf

flätadt rep; i allm. rep, tåg Joh. 2: 15, Act.

27: 32.

ayoMQa> (följ.) ha/va 1. taga sig ledighet 1. tid till

ngt, ostördt egna sig åt ngt Tive 1 Cor. 7: 5;

vara 1. stå ledig, tom, partic. tom olxoi; Mt. 12:

44 (härmed menas menniskohjertat, som är tomt

på d. H. Andes verk och således en lätt åtkom-

lig boning för de onde andarne).

ayokij, 9}z, ^ (sjfw, iayco hålla i med; alltså första

bemärkelsen troligen) ihållighet (hållande på en

sak), långsamhet, tröghet, lättja, ledighet, tid,

CUJIIO.

tillfälle — otium; ledighet från offentliga göro-

mål, den åt vetenskapliga sysselsättningar egnade

tiden; derpå det ställe der läraren håller veten-

skapliga föredrag, undervisar d. ä. schola, lärosal

Act. 19: 9.
*

oojZ<o, ad)aa>, aéacoxa, iacuaa; aajö^aoaai, aéaoj-

apat, éadiftyv (aa>oz, <x<wc contr. af adoz äfven

aöo<z salvus, sund, helbregda) rädda, frälsa riva

med ånö 1. ex Tivoq 1. absol. (från 1. ur fara,

sjukdom, nöd, död o. s. v.) Mt. 8: 25 sozpe,

skydda, bevara zrp ^"jyrjU Mt. 16: 25 al. sitt

lif; — i synnerhet nyttjas ordet i högtidlig me-

ning om frälsningen från synden, från andlig nöd

och död genom Christum, genom tillegnandet ut al"

den af Honom förvärfvade rättfärdigheten, frälsa,

saliggöra Mt. 1: 21 sape, prces. part. pass. de

som äro saliggjorda 1. hafva del i denna fräls-

ning Act. 2: 47 al. )( ot ånoXXöpevot; riva e?c

ti 2 Tim. 4: 1 8 °o frälsa och införa i ngt.

acopa, aro<z, tö (möjligtvis af fgde, per/. Attice aé-

aojpm) det hela, ett organiskt helt, kropp, leka-

men (hos Homerus alltid död kropp, lik 1. as,

lefvande heter hos honom dépaz) l:o) i egentlig

mening a) le/vande så väl menniskors, som djurs

Mt. 5: 29 al, äfven växters 1 Cor. 15: 37; )(

y tpoyi] 1. to -ävvjpa Mt. 10: 28 al. 1. )( beg-

gedera 1 Thess. 5: 23, i förening med hka det

alltså utmärker hela menniskan; kan ock ensamt

utmärka hela menniskan ss. Apoc. 18: 13 i syn-

nerhet lifegen, slaf; — särskilda talesätt: ro a.

rijc äpapziaz Rom. 6: 6 syndens kropp, synda-

kroppen d. ä. den af synden beherrskade kroppen;

detsamma är ro a. zTjz aapxöc Col 2: 11 köt-

tets kropp d. ä. kroppen ss. säte för de köttsliga

lustarne, a. tou da.vd.TOD zo<)zo<j Rom. 7: 24

hvem skall frälsa 1. rädda mig från denna dö-

dens d. ä. syndadödens, den genom synden ådrag-

na dödens (den eviga dödens) kropp (se v. 10

ff.) = hvem skall frälsa 1. rädda mig, så att jag

icke mera blir beroende af en kropp, som är säte

för en så förskräcklig död? = hvem skall till

andlig frihet rädda mig från syndalagens slafveri.

som har sitt säte i den åt syndadöden hemfallna

kroppen — från detta syndaelände? — åcu TOO

a. TOO Xoo Rom. 7: 4 scil. davazcu&évzoc der-

igenom att Christi lekamen blfef dödad, ra dia

too a. scil. ovza 2 Cor. 5: 10 det genom krop-

pen förmedlade = det som genom kroppens

verksamhet 1. under jordelifvct är förhanden (depo-



ou>H<nc/.oz

neradt); — b) död: menniskors Mt. 14: 12 al.,

djurs Lc. 17: 37 (åtel = mmpa Mt. 24: 28),

Hebr. 13: 11. — 2:o) i metaphor. mening a) om
christna församlingen ss. Christi kropp kxxkrjoia,

fjrt? éazh rb awim auzou Eph. 1: 23; fkmr äf-

ven Kom. 12: 5 al. och utgör en af Paulus ofta

använd bild, fullständigast utförd 1 Cor. 12: 12

följ., der också framställes en parallel emellan

corpus humanum och sociale och visas orim-

ligheten af oenighet och afundsjuka emellan lem-

marne, hka äro och böra vara på det innerligaste

förenade, emedan de ömsesidigt behöfva hvar-

andra; hufvudet för denna kropp är Christus xai

auToz tou a. riyc éxxkf]oio.<; Col. 1: 18

och Han sjelf är hufvudet för församlingskroppen

d. ä. för kroppen, som är församlingen (ty ri?c

åxxÅ. är genit. apjjositionis) ;
— b) utmärker, )(

oxid det tomma och innehållslösa, det verkliga

och väsendtliga to a. (scil. rcov p.s?,X('jvTcov) Xou

Col. 2: 17 kroppen af det tillkommande (Messi-

anska rikets herrligheter) d. ä. det verkliga och

väsendtliga, sjelfva innehållet af det tillkommande

tillhör Christus.

aojpaTixoz, ij, öv (fgde) hörande till kroppen, kropps-

lig, lekamlig jupvdaia 1 Tim. 4: 8 kroppsöfning,

eldos Lc. 3: 22 yttre gestalt ss. en dufva, så att

han (den H. Ande) såg ut som en verklig dufva.

Gcop.oxixcix;, adv. (af fgde) kroppsligen, på kroppsligt

sätt, i kroppslig gestalt (atofi.artxw éidei) Cor. 2: 9

(har afseende på Christi förklarade lekamen, hvari

gudomsväsendet till hela sin fullhet bor).
*

ZojTcarpog, ou, b (egentl. smdr. af 2coalnarpoc)

Sopater, Pyrrhi son från Beroea (möjligtvis der-

igenom skild från Sojoinoxpoc, hkt se); denne

åtföljde Paulus på hans 3:dje missionsresa från

Grekland till Mindre Asien Act. 20: 4.
*

acopeuco, euaaj; eupai (a<op<K hop, hög) hopa, sam-

la i hög, samla ävdpaxas x. r. k. Rom. 12: 20

(se ävÖpas); pass. öfverhopas xivi med ngt 2

Tim. 3: 6.

2a)GV{
év7]<;, ou, b Sosthenes l:o) Synagogföreståndare

i Corinth Act. 18: 17, troligen efter Kpianoq,

som öfvergått till christendomen ; denne trädde

fiendtligt upp emot Paulus, och blef slagen af

hedningarne inför domstolen; — 2:o) en christen

och Pauli medhjelpare 1 Cor. 1: 1, hvilken skall

hafva varit en af de 70 lärj ungarne och blifvit

biskop i Colophon.
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2.(i)o'maxpo<z, ou, b Sosipater, en christen i Rom
och Pauli slägtinge Rom. 16: 21, hvilken tradi-

tionen gör till biskop i Iconium. *

acozrjp, rjpos, b (crd>C(o) räddare, befriare; i profan-

grek, ett epithet till gudarne, i synnerhet Zeu£;

1 N, T. Frälsare dels om Gud, som vidtagit nådes-

anstalter till verldens frälsning Lc. 1: 47 al., dels

om Messias, som verkställt denna frälsning Lc.

2: 11 al., fullständigast a. tou xbapou Joh. 4:

42, 1 Joh. 4: 14; jfr acbCoj.

ao)V7]pia, «c, r] (fgde) räddning, frälsning a) i le-

kamlig mening (från fara, fiender) Act. 7: 25,

27: 34, Hebr. 11: 7; b) i andlig mening: i syn-

nerhet den genom Christus beredda, den Messi-

anska frälsningen, salighet Joh. 4: 22 scepe, äfven

Lc. 1: 69. 71. 77; -/jyeia^e awzrjpiav

2 Petr. 3: 15 hållen Guds långmodighet för sa-

lighet d. v. s. för ngt som åsyftar eder salighet

(neml. derigenom att J så använden nådatiden,

att frukten deraf är 1. blir salighet); fkmr ock

om Guds salighet i de frälstes segersånger Apoc.

7: 10, 12: 10, 19: 1.

acorypcoc, ov (se fgde) räddande, frälsande, salig-

görande Tivi för ngn Tit. 2: 11; to a. = fgde,

rb g. tou 6eou 1. Kupiou Lc. 2: 30, 3: 6, Act.

28: 28 den af Gud 1. HERran förlänta frälsnin-

gen, den Messianska frälsningen, saligheten, ij izs.pi-

xscpakata tou a. Eph. 6: 17 salighetens hjelm

(denna salighet, hvaraf den christne redan före

parusien är idealt delaktig — eller enligt 1 Thess.

5: 8 hoppet om denna salighet — tjenar honom

till skydd emot djefvulens på hans eviga lif rik-

tade anfall, liksom hjelmen, hkn skyddar krigaren

emot dödande sår i hufvudet).

aiocppovéa), 7]oa {adxpptov) vara vid sundt förstånd

1. förnuft, vid sina sinnen Mc. 5: 15, Lc. 8: 35,

2 Cor. 5: 13; vara klok, återhållsam, hofsam, se-

dig Tit. 2: 6, 1 Petr. 4: 7; vara anspråkslös,

hysa blygsamma tankar om sig Rom. 12: 3.

GaxppoviZco (acixppcov) bringa till sundt förnuft, be-

sinning, tillrättavisa, strängt tillhålla ngn med

infin. Tit. 2: 4.
*

aco(ppoviap(K, ou, b (fgde) tillrättavisning, tuktan;

men äfven inträns, fuktighet 1 Tim. 1: 7 (icke

en verksamhet hos menniskan, utan ett tillstånd,

neml. den i kärleken grundade sjelfbeherrskning,

som lärer den stridande att hålla passionerna i

tygel).
*
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ocoypövais, adv. (af odiippiov) återhållsamt, sedigt,

blygsamt Tit. 2: 12.
*

aaxfpnoövr), ^c, 'fj (följ.) själssundhet, förnuftighet,

klokhet, besinning, sans Act. 26: 25; klokhet i

begärens tyglande, sjelfbeherrskning, hofsamhet,

anspråkslöshet, sedighet 1 Tim. 2: 9. 15.

adxppwv, ov (aiöc = oöooc; sund, <fp'fjv) själssund,

qui salva L sana mente praeditus est, som

har sundt förstånd 1. förnuft, förnuftig, förståndig,

klok, fri från passioner, sansad, återhållsam, sedig,

blygsam 1 Tim. 3: 2 (har afseende på det inre,

liksom xöapioz på det yttre).
*

Taftépvai, a>v, al, se Tpelz zaftépvai.

Taftt&d,
s
q indecl., äfven Tafttu (Aram. NrV^ip =

Hebr. r"P21J gazell, dopxdz, hkt se) Tabitha, en

christinna i Joppe, utmärkt genom from välgö-

renhet, hvilken Petrus uppväckte från döden Act.

9: 36 följ.

zdypa, OLTOS, zö (rsrow) egentl. det ordnade, ord-

nad afdelning af en krigshär, härskara; sedan i

allmänhet afdelning 1 Cor. 15: 23' (så att Paulus

betraktar de särskilda afdelningarne af dem hvil-

ka uppstå från de döda ss. särskilda truppafdel-

ningar). *

zaxzöz, ^, öv, adj. vble (af zd.aatd) förordnad, ut-

satt, bestämd T. ijp.épa Act. 12: 21 (neml. för

sändebudens företräde 1. audiens — enligt Jose-

phus den andra dagen af kämpaspelen, som fira-

des till Claudii ära).
*

zaÅairrojpéco, 7]o~a (zaXatntonos) utstå kroppsliga an-

strängningar, strapager, besvärligheter, trångmål,

möda, anstränga sig, ängslas, qväljas Jac. 4: 9

(neml. öfver sitt inre elände). *

zaÅatTHopca, «c,
!
f} (fgde) mödosamt arbete; förtryck,

lidande, elände, vedermöda Kom. 3: 16, Jac. 5: 1.

zalaincopo^, ov (zaXdco, zkdco. zXrjaopai tolero,

uthärda, ncöpos, b, se ncopöco) som uthärdar hår-

da mödosamma arbeten, är i trångmål, elände,

eländig, usel, i andlig mening Rom. 7: 24 (så

ropar i den tryckande känslan af denna fången-

skaps elände menniskan trängtansfullt efter en be-

friare), Apoc. 3: 17 (försänkt i syndanöd).

rakavTidias, a, ov (följ.) stor 1. tung som en talent,

centnertung Apoc. 16: 21. *

zdlavzov, 01), ro (zaldio, zÅdco obruklig stam, väga)

våg, vågskål; det vägda, en bestämd vigt, en be-

stämd penningesumma, talent; var imaginär och

representerades alltså lika litet af något verkligt

i

mynt, som i våra dagar Hamburger Bco, Pund

Stevling, Tunna guld o. s. v. Den Attiska talen-

ten motsvarade ungefär 900 Rdr i silfver = 3600

Rdr Emt == 60 pvai; 10,000 talenter (»pund»)

= 36,000,000 Rdr Rmt (alltså en oerhördt stor

summa) fkmr Mt. 18: 24, 25: 15 följ.

f zu/.cdd, tj indecl. (Chald. Nn^£ af »Syr. telo

vara ung, späd) = xopdmov Mc. 5: 41.
*

zapäiov 1. rapustöv, o'j, tö (zarj.las, ou, ö förskärare,

skaffare, skattmästare af zépvoj 1. zdpvco, szapov

skära) skafferi, visthus, förrådskammare, magasin

Lc. 12: 24; i allmänhet hvarje rum som icke

stod öppet för hvar och en, rum i det inre af

huset, kammare Mt. 6: 6 al.

zo.vuv — zå vuv, se vbv.

zd.qiz, ecoc, vj (zdo~o~co) egentl. ordnande, ställande;

sedermera ordning 1. ställning, i synnerhet af sol-

dater i ett led, ordningsenligt tillstånd i försam-

lingen (bilden tagen af soldater, som icke öfver-

gifva sitt led, )si-stv zr
t
v zd^iv) Col. 2: 5; i all-

mänhet ordning xazu z. 1 Cor. 14: 40 efter ord-

ning 1. ordentligt, i rad, följd, tur Lc. 1: 8; ställ-

ning i lifvet, klass, rang, post, plats, embete ån-

yispebs xazå zr
t
v z. Me/.ytasoéx Hebr. 5: 6 al.

öfversteprest efter Melchisedeks embete = prest-

konung ss. Melchisedek var.

zarescvöz. /]. öv (zdrrr^ 1. zazcz tapet, golfmatta,

beslägtadt med ddrrsdov jordmån, mark; jfr hu-

milis af humus) egentl. lågländt, nära marken,

låg metaphor. zu z. Rom. 12: 16 de lägre och

ringare ställningarne och förhållandena i lifvet (se

oovandyopai), af lågt stånd, ringa Lc. 1: 52 al..

ödmjuk Mt. 11: 29 al.

zaz£ivoc[)oo')vrr r^. r
t

(följ.) sinnesödmjukhet Act.

20: 19 <(/.
:
Col. 2: 18 (icke den rätta, utan irr-

lärarnes).
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Taiztivocppcov, ov (zanetvåz, (pprjv) sinnesödmjuk, öd-

mjuk (emot nästan) 1 Petr. 3: 8 (i profangrek.

betyder ordet lågsinnad, klenmodig, feghjertad) *

zaneevöco, tboco, coaa; co#Y]cropai, cod-qv (Tä7teiv<k)

göra låg Lc. 3: 5; trop. förnedra, förödmjuka

Mt. 18: 4 al. )( btboco; pass. förnedras, föröd-

mjukas Mt. 23: 12 al., ödmjuka sig Jac. 4: 10,

1 Petr. 5: 6.

zaneivcootz, ea»c, 'fj (fgde) förnedring träns, och in-

träns., det sednare i N. T. lågt 1. ringa tillstånd,

ringhet trop. Lc. 1: 48 al., re acTjpa r^c r. Pb.il.

3: 21 vår förnedringskropp d. ä. kroppen som

innehåller vår förnedring (neml. genom de försa-

kelser, förföljelser och trångmål, bka utgörande

vårt förnedringstillstånd afficiera kroppen och fram-

ställa sig derpå); b nAoboios auzou Jac.

1: 10 den rike berömme sig af 1. söke sin beröm-

melse i sin ringhet (sin andliga fattigdom — ty

hans yttre rikedom är förgänglig ss. blomstret på

gräset).

xapdoöa), a£a; aypai, d.y&rjv (beslägtadt med zdp-

/57?C skräck, zapftéco råka i bestörtning 1. förvir-

ring ; äfven med ropfly turba, zupfid&o) turbo,

grumla, uppröra (ro udcop Joh. 5: 4), skaka ko.ij-

rov Joh. 11: 33 (se épftpcp.dopac); äfven meta-

phor. oroa, förvirra (i afseende på tro och grund-

satser) Act. 9: 30, Gal. 1: 7, 5: 10, göra be-

stört Act. 17: 8, hvaraf pass. försättas i oro,

blifva upprörd, bestört Mt. 2: 3 al.

zapayq, jyc?
!
fj (fgde) upprörande (jod uåazoz Joh.

5: -4), metaphor. om sinnets upprörande, upprö-

relse, förvirring Mc. 13: 8.

zdpayoc, ou, b (se fgde) förvirring, villervalla, upp-

ståndelse xepi ttvoc Act. 19: 23, bestörtning Act.

12: 18.

Tapasöc, éco$, b nom. gentile (af följ.) från Tarsus,

invånare i Tarsus Act. 9: 11, 21: 39.

TapoiK, ou, Tj, äfven Tapaoc, cov, al hos profan-

förf. (anses komma af TTH fast, hård) Tarsus,

Ciliciens hufvudstad i Romerska tidsåldern, grun-

dad af Argiver, stor och folkrik, på en fruktbar

slätt vid floden Cydnus, som flöt midt igenom

staden. Invånarne utgjordes hufvudsakligen af

Greker, ehuru äfven der, liksom i andra större

städer i Mindre Asien, Judar nedsatt sig — det

var ock Pauli födelseort. Invånarne drefvo stark

handel, men lade sig ock med stor flit på veten-

skaperna och ansågos för de mest bildade Greker
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i Mindre Asien, liksom deras stad var en af de

rikaste på bildningsanstalter. Hos Plinius 5: 22

kallas Tarsus urbs libera d. v. s. en sådan,

som, ehuru hörande till Romerska riket, lefde

efter sina egna lagar, sjelf valde sin magistrat

o. s. v., och denna Ubertas hade det fått af An-

tonius. Med denna libertas får man dock ej för-

blanda hvarken jus coloniarum 1. jus civitatis;

hvadan några med orätt påstå, att Paulus haft

Romersk medborgarerätt redan ss. Tarsenser —
han hade ärft den från sin fader, som antingen

sjelf förvärfvat den 1. fått den från någon af sina

förfäder; fkmr Act. 9: 30 al.

f zapzapoco, coaa (zdpzapo<z, onomatop. ord liksom

fidppapoz, utmärker hos Grekerna ursprungligen

en mörk afgrund underjorden, som ligger så djupt

under Ilades, som himlen är högt öfver jorden —
den var alltså ett slags' underjordisk mothimmel,

dit Zeus störtade förbrytare och upprorsstiftare

bland gudarne ss. Kronos och Titanerne — seder-

mera utvidgade sig ordets begrepp till benämning

för hela underjorden och svarar emot Gehenna i

N. T.) nedstörta i afgrunden (= pinzeiv e:c zd.p-

zapov i]spoévza Iliad. 8: 13) 2 Petr. 2: 4 (dock

märkes likheten med Grekernas Tartarus — der

gudar, här englar). *

zdaaco, iza$a; zézaypat, éza$dpyv ordna, ställa

upp 1. i ordning i synnerhet en här, ställa på sin

plats; i allmänhet ordna, ställa kaozbv etc zi 1

Cor. 16: 15 ställa sig sjelf = frivilligt 1. sjelf-

mant egna sig åt 1. till ngt; — med. an- 1. för-

ordna, utsätta, bestämma Mt. 28: 16, Act. 28: 23;
— pass. ordnas 1. ställas unb é£ouacav Lc. 7: 8

vara underordnad 1. underkastad välde, stå under

commando; an- 1. förordnas, in- 1. tillsättas bito

zivos Eom. 13: 1 utaf ngn; anbefallas izdvzcov

å)v (attraction st. ä) zézaxzac ont izocrjaai Act.

22: 10 allt som blifvit dig anbefaldt att göra;

bestämmas baoi zszaypévot rjaav x. z. Å. Act.

13: 48 så många som voro bestämda till det

eviga lifvet d. ä. så många som Gud ville att

det eviga lifvet skulle tillfalla = de utvalde, ut-

korade (Guds utkörande och kallande nåd är neml.

grunden till all omvändelse och salighet Eph. 1: 4;

här är intet bevisställe för decretum absolu-

tum, ty Guds bestämning beror på menniskans

vilja och värdighet, se Act. 13: 46 — zou<; éDé-

Åovzaz Tisidei säger Clemens Alexandr. — men

Gud vill att alla skola frälsta varda 1 Tim. 2: 4).
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taupog, ou, b taurus, tjur, oxe Mt. 22: 4 al.

xauxd, crasis st. xå auxd, xaxä x. Lc. 6: 23. 26,

17: 30 på samma sätt.

xaiprj, ^c, 'fj {&UTCTO), étäfyv begrafva) begrafning,

likbegängelse; begrafningsplats, grafställe, grift-

plan foTc sévnts Mt. 27: 7 (dat. commodi) för

främlingarne d. ä. de utländske Judar, som vid

deras besök i Jerusalem i synnerhet under hög-

tiderna afsomnade. *

xd.ipns, ou, b (se fgde) begrafning, likbegängelse;

graf (för lik), grafhög, gnft Mt. 23: 27 al; me-

taphor. åve(pYp.évos Rom. 3: 13 en öppnad graf

(de gudlösas strupe liknas dervid; ty liksom en

öppnad graf gifver ifrån sig en stinkande och

skadlig lukt, så komma ock från deras strupe

orena och giftiga ord — annars kan man finna

likheten deruti, att, när de gudlösa öppna sin

strupe till bedrägliga och förderfliga tal, det är

likaså som när en graf är öppnad, hvilken skall

emottaga ett lik till förruttnelse och förstöring —
så oafvisligen och oemotståndligen förderfligt är

deras tal).

xdya, adv. (af xayu<;) = följ.; men i N. T. lätte-

ligen, kanhända, väl Rom. 5: 7, Phil. 15.

xayéa>s, adv. (af xayus) snabbt, snart, fort, hastigt

Lc. 14: 21 al., äfven med bibegrepp af öfver-

ilning: för snart 1. hastigt 1 Tim. 5: 22.

xaycvik, 7], öv (zayöc;) plötslig, bråd 2 Petr. 1: 14

(Petrus säger, att han genom en plötslig L våld-

sam död skulle sluta sitt lif), 2 Petr. 2: 1 (om

förderfvet, det eviga, som plötsligen skall komma

öfver dem).

xdytov, adv. compar. till xayu 1. xayécoz (i profan-

grek, heter compar. vanligen ttäxxpv) snabbare,

fortare xivoz Joh. 20: 4 än ngn; äfven utan ut-

satt föremål för jemförelsen, fortare, snarare, förr

Joh. 3: 17 (gör det fortare än du ämnat, på-

skynda det), 1 Tim. 3: 14 (snarare än det var

att vänta), Hebr. 13: 19 (snarare än annars),

Hebr. 13: 23 (förr än jag reser).

xd.yiaxa, superi, till fgde, wf r. Act. 17: 15 som

fortast, så fort som möjligt. *

xd.yoz, £0$, to (xayus) snabbhet, skyndsamhet, ha-

stighet; sv r. i hast = xayéa)^ fort, snabbt,

skyndsamt, snart Lc. 18: 8 al, innan kort Apoc

1: 1, 22: 6.

rayu, adv. (af följ.) — xayicoc; Mt. 28: 7. 8 al.,

ofördröjligen, utan uppsköt', genast Mt. 5: 25,

Mc. 9: 39.

TÉZfOV

xa.yu<x, ela, u (beslägtadt med ftéco springa, löpa,

ftoös snabb; ty äfven # ligger i stammen till xa-

yK, hkt synes af compar. ddxxcov) snabb, rask,

skyndsam, snar Joh. 1: 19.
*

xé, enclit. part. que, både, och; har vanligen xat

efter sig, men äfven ett annat xé och dessa be-

tyda då: så väl — som ock, å ena — och an-

dra sidan, likasom — på samma sätt, både —
och; fkmr Mt. 22: 10 scepe; i afseende på édvxz,

e7xs, prjxe, ouxs o. s. v., se dem på sina behö-

riga ställen.

xéäpaupac, perf. pass. till xpéfat, hkt se.

xélyo^, £«s, to (troligen af episka verbet xsuyto för-

färdiga, uppföra, bygga) mur omkring en stad

(xriiynq, ou, b mur i enskildt hus, vägg), stads-

mur Act. 9: 25 al.

xexp.fjpcov, ou, X('i (xcxpaipopat sätta ss. mål 1. gräns,

fastställa, bestämma af xéxpap, to mål, gräns,

tecken af xcxxco, zxsxov) tecken, kännetecken, be-

vis Act. 1: 3.
*

xsxvcov, ou, to, diminut. (af xéxvov) litet barn; plur.

småbarn, i vocat. x. 1. r. pou Joh. 13: 33 al.

barn små 1. mina käraste, älskade! (tilltal af en,

som omfattar de tilltalade med faderlig huldhet).

xzxvoyovico (xéxvov, yéyova perf. 2 af stammen yévaj

= yscvopat föda) föda barn 1 Tim. 5: 14.
*

f xexvoyovia, «c, ?] (fgde) barnfödsel, barnsbörd,

aatbrjasxai (scil. yuvrf) otä riyc x. såv puvtoaiv

x. x. Å. 1 Tim. 2: 15 men qvinuan (taget collec-

tivt, hvadan sedermera p.dva>mv) skall blifva salig-

genom barnsbörden, nemligen om de framhärda

0. s. v. (derigenom anvisas qvinnan det husliga

lifvet ss. rätta området för hennes verksamhet;

saligheten beror ej på barnsbörden, utan på hen-

nes framhärdande i tro o. s. v.)
*

xéxvov, ou, xo (xtxxw. sxsxov) barn, son 1. dotter

(i synnerhet det förra) l:o) i egentlig mening Mt.

21: 28 al.; plur. barn a) i inskränktare mening

Mt. 7: 11 so?pius, b) i vidsträcktare mening: af-

komlingar, efterkommande Mt. 3: 9 al, xå x. x9~^

aapxiK Rom. 9: 8 köttets barn 1. barn efter köt-

tet, köttsliga 1. lekamliga afkomlingar; xa. x. xf^

éTrayysÅia^ Rom. 9: 7. 8, Gal. 4: 28 löftets barn

1. barn i kraft af löftet (det gudomliga), utlofvade

afkomlingar; i mera emphatisk mening: x. tou

'Aplpadtt ss. Joh. 8: 39 Abrahams sanne afkom-

lingar (som ärft Abrahams tanke- och handlings-

sätt); — 2:o) i andlig mening; a) som ngn fodt

d. ä. omvändt till christendpmen; dervid tillägges
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kv Kopia», ev mazei, xazå xotvlju niaziv 1 Cor.

4: 17 al.; b) z. zob 0eou Joh. 1: 12 al. Guds

barn, som äro födde af Gudi, pånyttfödde )( z.

zob åcafioÅou 1 Joh. 3: 10 djefvulens barn; —
3:o) i metaphor. mening a) om invånarne i en stad

Mt. 23: 37 al. ; b) om dem som liks. stå i ett

barnaförhållande till ngn dygd 1. last 1. dylikt ss.

fader, z. riyc xazdpas, dpjyjs, aotpiaz. 'j-ax/r^c,

(pa)T<k Mt. 11: 19 al; — 4:o) i tilltal (utan af-

seende på slägtförhållande) mitt barn! min son!

Mt. 9: 2 al.

zexvoxpoféco, rjaa (fgde, rpé(pto, zézpofd) uppföda,

uppfostra barn 1 Tim. 5: 10.
*

zéxzcov, ouo<; (besl. med zéyvrj, zsbyco, zcxzco, izs-

xov) hvarje i trä arbetande handtverkare, snickare,

timmerman Mt. 13: 55, Mc. 6: 3.

zéXsioz, a, ov {vélnq) som är framme vid L upp-

nått målet, fulländad, fullständig, fullkomlig, ut-

märker a) i afs. på Gud absolut fullkomlighet ss.

Mt. 5: 48 al, zb z. 1 Cor. 13: 10 det fullkom-

liga (hvaraf vi nu blott känne en del — har afs.

på parusien); b) i afs. på menniskor relatif full-

komlighet: mera för sig kommen, fullväxt ss. 1

Cor. 14: 20, Ep]>. 4: 13, Phil. 3: 15, Hebr. 5:

14 al. )( vqizioz iv Xw; äfven om menskliga e-

genskaper ss.
:
q z. uyuTivj 1 Joh. 4: 18 al; com-

parat. zsXewzspoz Hebr. 9: 11 fullkomligare.

re^aonyc» 'fjzo<z, (fgde) fullständighet, fullkomlig-

het auvbeapoq z. Col. 3: 14 (se aövdeapnQ), q

z. Hebr. 6: 1 fullkomligheten, den mognare insig-

ten, det som passar för den mera för sig komna

christliga åldern = aztpza zpoipi] Hebr. 5: 12.

zsXscbco, coxa, coaa; (oftai, coärjw (ri/swe) l:o)

bringa till slut, sluta, fullborda, fullända öpöp.ov

Act. 20: 24, spyov Joh. 4: 34, y/dpac: Lc. 2:

43; — 2:o) bringa till fullkomning, göra fullkom-

lig, fullkomna Hebr. 2: 10 al; — med. komma
till slut med, göra slut på Lc. 13: 32 (neml. de

förutnämnde förrättningame) ; — pass. hinna till

1. vinna 1. gå i fullbordan Joh. 17: 23 på det de

må varda fulländade till ett, till en enhet = i

fulländad 1. fullkomlig grad förenade, :
q obua/xig

zsXscobzm 2 Cor. 12: 9 (du har nog

af min nåd; ty icke svag och kraftlös är jag,

fastän på menniskans sida svaghet och kraftlöshet

eger rum, utan min kraft och styrka bringas just

under sådana förhållanden till fulländning d. ä.

är i fullt mått verksam — ju mindre kraft men-

niskan har, desto större utrymme är det för
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HERrans verksamhet) al; om de fulländade rätt-

färdiga i himlen Hebr. 12: 23; om Christus Hebr.

5: 9 utmärker den menskliga naturens upphöjelse

i förklaringstillstånd (ifrån förnedrings- i upphö-

jelsetillstånd).

re/e/cwc» adv. (af zéÅstrx:) fullkomligt; z. éÅncaavs

1 Petr. 1: 13 hysen ett fullkomligt hopp d. ä.

odeladt, oföränderligt, utan tvifvel och vankelmod,

med själens fulla hängifvenhet. *

zaXsuoatq, eco<;, 7] {tsXskho) fulländning, fullbordan

Lc. 1: 45; fullkomlighet Hebr. 7: 11.

f zeX,£ccozrj<z, ou, o (se fgde) fulländare, fullbordare

riyc niozeax; Hebr. 12: 2 (ty genom sin återlös-

ning förlänar Han de troende kämpame kraft att

vinna seger; se äfven (Jpyqyåz — dock kunna

dessa begge ord helt enkelt tagas om Honom ss.

trons begynnare och fullbordare hos oss).
*

zsXscpopéco (ré/oc, (fopéw) bära till slut, gå fram

med (neml. fostret — om hafvande cpnnnor); i

allmänhet bringa till fulländning 1. mognad scil

zob<: xapitoöz Lc. 8: 14 bära mogna frukter.

zeXeordco, rjoa (följ.) fullända, sluta (ett påbegynt

arbete), scil. zbv ficov ända 1. sluta lifvet, dö Mt.

. 2: 19 al. v. Havu.ru> Mt. 15: 4 = mfc 1 ni£
' T

moriendo morietur »döden dö», för visso 1.

sannerligen dö.

-zXeuff], r^, }j (st. zeX&zr] af följ.) fulländning, slut

scil. zob ftiou lifvets slut, död Mt. 2: 15. *

zs/Jco, sxa, eaa; eaörjaofxai, sapat, éa&rp (följ.)

l:o) ända, fullända, sluta ti Mt. 13: 53 al,

diazäaatov Mt. 11: 1 då han slutat med att gif-

va anordningar 1. med sina uppdrag till de 12

lärjungarne, hinna med zkq tzoXscz
5

laparjX Mt.

10: 23 Israels städer d. ä. vara uti dera alla

(bättre än förstå under (pebyovztq); — 2:o) full-

göra, uppfylla zbv vöp.ov llom. 2: 27, Jac. 2: 8,

éTicdu/uav aapx(K Gal. 5: 16 (bör tagas impera-

tift) ; — 3:o) utgöra, erlägga, betala zu åidpay-

[/.a Mt. 17: 24, (pöpwK llom. 13: 6; — pass.

fulländas, fullbordas Lc. 12: 50 al, ndvza ztzé-

Xeozat Joh. 9: 28 1. blott zezéX. v. 30 har af-

seende på återlösningsverkets fullbordan; gå i full-

bordan Lc. 18: 31 (om prophetior), fulländas,

slutas, gå till ända Apoc. 20: 3. 5. 7 (om tiden).

zéXoc, soc, zo (trol. af zéX/.co eg. = ozsXXm ställa,

uppställa, uppföra : alltså) eg. ngt uppställt, mål

l:o) ändamål 1 Tim. 1: 5; — 2:o) ända a) slut

zob rui»vo~ zobzo>) Mt. 24: 6 äfvens. zå z. ziov

42
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alatvcov 1 Cor. 10: 11 (se atwv), riyc ^oj^r Hebr.

7: 3, fia&tteiae Lc. 1: 33; r. zyzc Mc. 3: 26

det är slut med honom, r. véfiot) Xp. Rom. 10:

4 Christus är lagens slut o. s. v. d. ä. med Chr.

har lagens gällande kraft gått till ända, på det

rättfärdighet skulle tillfalla livar och en som tror

(icke lagen, utan tron rättfärdig-gör — r. vöp.oo

kallas Chr., så vida grundläggningen = grund-

lagen för Hans theocrati, hkn trädt i den gamlas

ställe, icke är Mosaiska lagen, utan tron, jfr Gal.

3: 23—25); ztfbaozv efc tz).ot 1 Thess.

2: 16 (se <phuuo)); ro r. 1 Cor. 15: 24 (neml.

på uppståndelsen, liksom 3:dje akten deraf, då de

icke Christne skola uppstå), ewf tz/.ooc 2 Cor.

1: 13 ända till slutet (neml. af denna verldsålder

d. ä. ända till parusien), zlc r. Lc. 18: 5 till

slut, annars i allmht éfc r. 1. ea»c 1. äypt 1.

(lévpt rékoi)- 1 Cor. 1: 8 al. ända till slutet,

intill ändan; ro 3k r. ädv. 1 Petr. 3: 8 ändtli-

gen, slutligen; — b) ändalykt, utgång Mt. 26:

58 al. TO T. Kopioo Jac. 5: 11 (tages vanligen

om HEBrans JEsu död, men orätt utom af andra

skäl äfven derföre att troligen få af brefvets lä-

sare varit närvarande vid hans korsfästelse 30 år

förut; derföre bättre HERrens slut derpå d. ä.

»livad utgång HERren gjorde på Jobs lidanden»);

uppfyllelse, fullbordan (af prophetior) r. s%siv

Lc. 22: 37 uppfyllas, gå i fullbordan; — 3:o)

/ull, skatt, tull på varor Mt. 17: 25, Rom. 13: 7.

TS/alv^c. oo, b (tzXos tull, lovzopm) tullförpaktare

publicanus, tullnär, portitor; sedan Romarne

blifvit herrar i Paljestina, inrättade de äfven i

detta land, liksom i de nästgränsande Asiatiska

provinserne, tullar, vectigalia, eller afgifter å

varor, som in- och äfven utfördes. Samtlige tul-

larne i en provins plägade vanligen förpaktas 1.

utarrenderas på vissa år, vanligen 5, till de Ro-

merske riddarne, hvilka i hamnarne och vid de

förnämste handelsplatser i det inre af landet an-

ställde indrifvare, uppbördsmän (exactores, por-

titores) af Romersk härkomst men äfven af in-

födingarne. Dessa sednare heta i N. T. TZÅcovai.

och voro dels för sin förbindelse med hedningar,

dels för sina mångfaldiga prejerier och bedräge-

rier särdeles illa anskrifne och ansedde lika med

tjufvar ocli röfvaro; hvarförc också pubUcaner och

syndare ('ip.apzcoXo'.) voro synonyma begrepp och

ställas ofta tillsamman Mt. 5: 46 al.

f tzÅcuvlov, oo. to =* tz)mvzu>v (fgdc) ställe, der

Terapraiot;

uppbördsmännen indrifva tullafgifterne, tullhus 1.

-kammare Mt. 9: 9 al.

rzpo.z- otro?, to tecken, järtecken, undertecken, fö-

rebud, port en tu ni, prodigium, nyttjas om
hvarje utomordentligt, icke i naturens vanliga lopp

grundadt naturfenomen, hvaruti man förmenar sig

se en häntydning på det tillkommande, ett Guds

tecken, ss. himmelstecken zv rep otpavai äyai

Act. 2: 19; — deraf under, underverk d. ä.

hvarje utomordentlig tilldragelse, soin icke kan för-

klaras genom naturens vanliga lagar ej heller ut-

föras med mensklig kraft och vishet, utan är en

uppenbarelse af en högre tingens ordning och

måste genom Guds förmedling utföras Mt. 24:

24 al.; förenas ofta med arhuz1ov likt se.

Téprioir, op, b (lat.) 7'ertius, aposteln Pauli ama-

nuens (ruyoypd<fo^ snabbskrifvare), för hvilken

han dikterade brefvet till Romarne Rom. 16: 22;

— Anm. Sedan amanuensen skrifvit ett b ref efter

diktamen, skulle det renskrifvas af en shönsikrif-

vare xa/Mypdcfor och sedan collationeras med

eonceptet af b ooxiud^cuv tu yzypapfié^a-, seder-

mera utskrefs äfven ett exemplar för att förvaras

i den församlings archiv, der brefvet författades,

äfvensom troligen flere afskrifter togos. *

TiprvÅÅoz, ou, b (lat.) Tertullus, en allmän åkla-

gare (advocat), af hvilken de i Romerska juridiken

okunnige Judarne betjente sig emot Paulus Act.

? M 2.

rsooapuxovra 1. rzaazp. — fyratio Mt. 4: 2 al.

;

detta tal förekommer ofta och man skulle tycka

ss. ett numerus rotundus (certus pro in-

certo); Hebr. 3: 9. 17 synas de 40 åren, hvilka

Israeliterne tillbragte i öknen, vara en bild på den

ungefärligen fyrtiåriga nådatid, som förflöt från

Christi offentliga uppträdande (år 30) till Jerusa-

lems förstöring (år 70).

rzaaapay.ovrazrr^ 1. -érrjr, äfven rzoozp. — . 1.

s-T (fgde, erpc) fyratioårig, fyratioårs ypévos tid

Act. 7: 23, 13: 18.

rzaaapze. äfven zéaazpz<;, a fyra Mt. 24: 31 al.

;

attice rzrrapzz.

rzaaapzzxaidzxaroT. rr ov (fgde xai åéxazoz) den

fjortonde Act, 27: 27. 33.

Tzzapzamz. a. ov, nom. numer, temporale (följ.) fy-

radagig, som är på 4:de dagen 1. 4 dagar gam-

mal Joh. 11: ."SO han har redan legat 4 dagar i

grafven = syec Tzaaapaz rpizpar sv tw u\>r
t

-

pstw v. 17. *



zszapzoz, rj, ov num. ordinale (zézzapeq — zéaaa-

pe<z) den fjerde Mt. 14: 25 al.; zb z. r^c yqz

scil. pApoz Apoc. 6: 8 fjerdedelen af jorden.

zexpdywvoz, ov (zézpa —- zézzapa och yojvca) fyr-

hörnig, fyrkantig (qvadratisk) Apoc. 21: 16. *

t zzzpd.8i.ov, ou, z6 = zezpadecov (zezpdq fyrtal)

ett antal af fyra, fyra förenade 1. sammanhörande

personer 1. saker,' qvatem; zéaaa.po. zezp. Act.

12: 4 fyra vaktcommenderingar, af hvilka tovar

och en bestod af fyra man, så att under hvarje

af de fyra nattvakterna ((puXaxai) en sådan zs-

zpddtov växelvis hade vakten. *

zexpoxisyihoi, ac, a (js.zpdy.iq fyra gånger, yclcoc)

fyratusende Mt. 15: 38 al.

zszpaxomoc, ac, «, fyrahundrade Act. 5: 36 al.

;

zezp. zpcdxovza lz-q Gal. 3: 17 (enligt LXX öf-

versättningen af Exod. 12: 40; annars blir det

väl omkring 600 år).

zezpdprjvoq, ov (zézpa == zézzapa, pfyv) fyra må-

nader (räckande) scil. ypovoq, 4 månaders tid

Joh. 4: 35 (se éopzfy); anm. ifrån och med ert

till och med epyezac har man trott sig finna en

trimeter Jambicus acatalecticus .

*

zezpanXous, 9), ouv (se fotÅoue) fyrfaldig Lc. 19: 8.
*

ztzpdizous, ouv, genit. rrodoz (zézpa = zézzapa,

Tzouq) fyrfotad; plur. Act. 10: 12 al.

f zezpapyéoj (följ.) vara tetrarch, fjerdingsfurste Lc.

3: 1 (ter).

ztzpdpyjjz, ou, 6 (zézpa = zézzapa, dpyfj) tetrarch,

fjerdingsfurste, egentl. en furste som regerar öf-

ver fjerdedelen af ett rike ss. hos Galaterne i

Mindre Asien; sedan i allmänhet en titel, som

en furste erhöll, när han beherrskade ett district

af ett större land, om -det också icke var deladt

i fyra delar; så blefvo Herodes Antipas och Phi-

lippus kallade af Kejsar Augustus, då de fingo

särskilda delar af deras faders rike att regera

öfver, hvaremot Archelaus erhöll titel af Ethnarch

(om delningen se ^Hpw8~qz N:o 1); titeln tetrarch

förekommer i N. T. om Herodes Antipas Mt. 14:

1 al., se äfven Lc. -3: 1.

zeuyoj, se zuyydvo).

zeppoa), wao. (zéppa,
fy

aska, beslägt. med ttaTizco,

zdfos) göra askgrå, bränna 1. förvandla till aska

2 Petr. 2: 6.
*

zéyvvj, 37c,
fy

(zcxzco, szexov —'äfven beslägt. med

zeuyco bereda) konst i allmht Apoc. 18: 22, yd-

paypa z. Act. 17: 29 se ydpaypa; handtverk,

yrke Act. 18: 3.
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zsyvtzrjz, ou, b (fgde) konstnär i allmht, handtver-

kare Apoc. 18: 22, Act. 19: 24. 38, byggmästare

(om Gud) Hebr. 11: 10.

zfyxoj (besl. med zéyyco tiugo, äfveusora med ta-

beo) göra smältande; pass. smälta, smälta sön-

der, upplösas 2 Petr. 3: 12.
*

zrjXauycöz, adv. (af zyXauyfyz fjerran 1. på långt håll

strålande, glänsande af zfyXe fjerran och auyfy) tyd-

ligt på långt håll Mc. 8: 25 (så att han icke behöfde

gå nära intill föremålen för att tydligt se dem). *

ZYjÅixouzos, auzTj, ouzo (sammansatt af zrjXcxoz och

oozoz, correlat. demonstr. till nrjX'cxo<z) så gammal,

så stor 2 Cor. 1: 10 al.

ZTjpéoj, fyaco, yxa, rjoa-, ypac, fydrjv — 3 p. plur.

perf. zszfyprjxav st. zszrjpfyxaac Joh. 17: 6 (trjpö:

spejande, bevakande — besl. med zépas tecken

och zéppa mål) l:o) bespeja, hafva blickavne fa-

stade på ngn 1. ngt, vara uppmärksam på a) in

malam partém: passa 1. lura på X/jyov zcvck Joh.

15: 20 — i det sammanhang det står troligen rät-

tare än b) in bonam partem: iakttaga, hålla, följa,

efterkomma zbv Xöyov Joh. 8: 51 al., zåz évzo-

M<z, zå spya, zbv vopov, zå yeypap/iéva, zb

odflfiazov, — 2:o) bevaka, vakta, hålla vakt om
zivd 1. z'c Mt. 27: 36 al., deraf 01 zTjpouvzeq Mt.

28: 4 vaktarena, z. éauzbv 1 Joh. 5: 18 vara på

sin vakt; — metaphor. bevara, bibehålla, behålla,

hålla Eph. 4: 3 (se auvdeapoq) al., zrjv sauzou

Tiapäévov 1 Cor. 7: 37 bevara sin egen dotter

(bibehålla henne ogift), med 2:ne accus. ss. éauzbv

äftapfy zivi 2 Cor. 11: 9 hålla sig obesvärlig för

ngn (icke falla ngn till besvär), åyvnv, dancXov

(se dessa ord); zivd ev zivi Joh. 17: 11. 12, Jud.

21 (ss. den sfer, inom hkn de skulle förblifva),

ex zivoz Joh. 17: 15, Apoc. 3: 10 (bevara ngn

så att han framgår oskadad ur ngns honom om-

gifvande makt 00) — 3.0) bevara, förvara, spara

zi Joh. 2: 10, 12: 7; pass. förvaras zivi Jud. 1

(som blifvit förvarade åt Christus ss. Hans egen-

dom — dat. commodi — som blifvit Honom
trogne), ec<? zcva 1 Petr. 1: 4 för ngns räkning, till

ngns bästa, cJ'c zc 2 Petr. 2: 4 al. till 1. för ngt.

zfypyjacc, ecoc,
fy

(fgde) iakttagelse, efterlefnad 1 Cor.

7: 19; äfven bevakning, förvar, förvaringsställe,

fängelse Act. 4: 3, 5: 18.

Ttftepcdz, ddo<z,
fy

Tiberias, stad i Galilseen tätt in-

vid sydvestra stranden af sjön Genesaret, upp-

byggd af Herodes Antipas och af honom så kal-

lad till Kejsar Tiberii ära. Enligt Josephus låg
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den 30 stadier ifrån Hippo, 60 från Gadara

och 120 från Scythopolis; rj bdkaaaa. riyc T. eg.

hafvet vid Tiberias, Tiberias' sjö, som fick sitt

namn af staden; fkmr Joh. 6: 1. 23, 21: 1.

Ttftspios, o'j, 6 Tiberius, den 2:dre Romerske Kej-

saren, som var en stjufson till Augustus och son af

Livia; år 14 c. Chr'. följde han Augustus i rege-

ringen, som han innehade till 37. I hans 15:de

regeringsår uppträdde Johannes döparen och i

hans 18:de blef Frälsaren korsfästad, alltså 32

(andre 33 1. 34) e. Chr.; fkmr Lc. 3: 1.
*

zittrjpi, #7j(T(o, zsttsixa, sÖrjxa, eihjy; éfrsprjv ; szé-

ftrjV (stam t)sa>) 1:6) rent localt a) sätta zi Mt.

5: 15 al., ss. Auyvov bnb rov podiov 1. c. al.,

zizÅov ért) azaopnu Joh. 19: 19, zd yovaza sctl.

rrpoz Ti/V yrjv 1. ro sdafm Mc. 15: 19 al. (se

yovu); med. sätta (för sin räkning) zivå sv <po-

Åaxfj 1. ££C <pu?MX7jv Mt. 14: 3 al., sk z-qp^aiv

1. sv z^prjasc Act. 4: 3, 5: 18 i fängelse, zå

péXrj sv zcu acbpazi 1 Cor. 12: 18; trop. zb

nueu/iä pou stt auzbv Mt. 12: 18 sätta min anda

- låta min anda hvila på honom d. ä. meddela

honom den H. Ande, med. dea/lac sk zå &zd

zi Lc. 9: 44 sätta ngt i sina öron, hafva öronen

fulla af, noga uppfatta ngt, sv zfj xapdia sätta

sig ngt i sinnet (= CWV) d. ä. antingen

föresätta sig 1. besluta Act. 5: 4 (äfven Lc. 21:

14 |]
sk to.<; xapdia.^), eller begrunda 1. öfverväga

Lc. 1: 66 (se xapdea); b) lägga acopa sv p.Vfj-

psiq> 1. sk pvrips~iov Mt. 27: 60 al., ftspsÅcov

Lc. 6: 48, ?J$ov, nphcxoppa Rom. 9: 33 al.,

zå<: '/sipas sni riva. Mc. 10: 16 lägga händerna

på ngn, zivä bnb zous nådas ztvos 1 Cor. 15:

25 d. ä. fullkomligen besegra; lägga ned zi Lc.

19: 21, ztvå 1. zi svioTiiöv zivoq Lc. 5: 18, ~p(k

ziva Act. 3: 2 framför ngn, "apa znbz nödaz

ztvtk Act. 4: 35, 5: 2 bredvid ngus fötter; med.

sv Yjplv 2 Cor. 5: 19 (har nedlagt uti oss 1. våra

själar — läran 1. ordet betraktas ss. nedlagdt i

lärarnes själar); trop. zrjv <poy)jv Onsp ztvos Joh.

10: 11 al. lägga ned cl. ä. låta 1. uppoffra sitt

Hf i agns ställe; lägga af zå tpdzia Joh. 13: 4,

vt ~ap 'swjzib 1 Cor. 16: 2 ngt hemma hos sig;

— 2:o) sätta, försätta i ett visst tillstånd, till-

sätta up.ä<:, "va Joh. 15: 16, insätta 1. göra till

ngt med 2 accus. i act. och med. zivä sniaxonnv

Act. 20: 28, Ttazépa Rom. 4: 17, u.-bazoh)v x.

z. Å. 1 Cor. 12: 28 al., zb svayysMov dddxavov

1 Cor. 9: 18 göra evangelium till ngt kostnads-

fritt = för intet meddela evangelium (se ddd-

navoz); — 3:o) sätta, fastställa, bestämma i act.

och med. Act. 1: 7 al., fioohrjv Act. 27: 12 fatta

beslut 1. besluta, zb p.époz zcvbz pszd zwv bno-

xpizaiv Mt. 24: 51, Lc. 12: 46 fastställa ngus

lott med 1. midtibland skrvmtare = låta ngn

dela samma lott med skrymtare; ztvå s'k ti Act.

13: 47 al., sk bpyrjv 1 Thess. 5: 9 framställa

ngn så att han tjenar till. vrede, bestämma ngn

till vrede (= att hemfalla åt densamma, blifva

dess rof), sk dcaxoviav 1 Tim. 1: 12 bestämma

ngu för (apostla) embetet; j)ass. sk o szsii^v

xypus 1 Tim. 2: 7, 2 Tim. 1: 11 h vartill (för

hvars förkunnande) jag blifvit bestämd till här-

old, äfven sk o szsdrjoav 1 Petr. 2: 8 hvartill

(neml. npocxönzscv) de voro bestämde (till följe

af sin otro).

zixzco, zs$op.at, szsxov; széyörjv (per metathesin st.

zizxco, zizéxc», stam zsxco, besl. med zs'jya>)

bringa till verlden, framföda, föda Mt. 1: 21 al.,

äfven om jorden frambringa, bära Hebr. 6: 7;

metaphor. om begärelsen, som föder synd Jac.

1: 15.

TtXÅa) rycka, upprycka (ax) Mt. 12: 1 al. ; att upp-

rycka ax i nästans säd och äta var tillåtligt en-

ligt Deuteron. 23: 25.

Tip.awz äfven Tcfiatnz, od, b {syr. , J? , t? befläckad

af Nfttfl vara 1. blifva oren) Timceus Mc. 10: 46. *

zip.d(o, ijoco, r
t
aa; qpat, Tjoapnqv (följ.) l:o) värdera,

bestämma värdet 1. priset på, taxera, uppskatta

xat sÅaftov
3

lapaqX Mt. 27: 9 och de

togo de 30 silfverpenningarne — värdet för den

högtvärderade (= den oskattbare, zou navzipoj

Xou), hvilken de hade värderat (= uppskattat

till ett visst penningevärde) på föranledning af

Israels söner d. ä. Judas (den tragiska coutrasten

ligger deruti, att man i penningar uppskattade

den oskattbare); 2:o) värdera, högakta, ära, hedra,

vörda Mt. 15: 4. 5 al., visa tillbörlig ära 1 Petr.

2: 17, zivä izoÅÅcus ztuaiz Act. 28: 10 hedra

ngn med många hedersbevisningar "

—

- bevisa ngn

många hederstjenster; när Gud säges ära ngn ss.

Joh. 12: 26, sä sker detta faktiskt genom herr-

ligheten db$a i det eviga lifvet.

ziuip 9^. f) (zUo värdera, taxera) l:o) värdering,

taxering; värde, pris zivik för ngt Mt. 27: 6. 9

al. ss. actiazoz. ~i~paaxopsviov, yiopio') Mt. 27:
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6, Act. 4: 34, 5: 3, zcpvjz dpyupcoo Act. 7: 16

för ett silfvervärde di ä. för ett i silfver utsatt

pris, Tifj.Tjs 1 Cor. 6: 20 för ett pris (neml. Chri-

sti blod); den dyrbara saken sjelf, smycke, klenod,

dyrbarhet Apoc. 21: (24) 26; lösen, vedergäll-

ning, lön 1 Tiin. 5: 17; — 2:o) värdering, akt-

ning, högaktning, anseende, heder, ära, hedersbe-

visning, ärebetygelse Joh. 4: 44 al. ; odx lv Ttfijj

zcvc Col. 2: 23 icke genom ngt som är en ära,

är verkligen ärofullt 1. hederligt ( )( erövra Åo-

yov ootpias som har ett rykte om vishet, men

icke verkligheten), s*Y zipr^j 2 Tim. 2: 20 till

heder (neml. för sig sjelfve); nyttjas äfven om

Gud z. 0£(p 1 Tim. 1: 17 al. ; plur. ärebetygel-

ser, hedersbevisuingar Act. 28: 10 (se zc/idto); —
3:o) värdering, värdighet, äreställe Hebr. 5: 4.

zcuco^, a, ov (fgde) compar. -cuzspoz, superi. -diza-

rof l:o) värderik, dyrbar, kostlig, förträfflig, ädel

a) i egentl. mening om ?d$o<z, $6).ov 1 Cor. 3:

12 al. b) metaphor. Act. 20: 24 al.; — 2:o)

ärad, ansedd, aktad ztvi Act. 5: 34 af ngn, ev

zcac Hebr. 13: 4 ibland några.

tiuiozrjs, Tjzoc, vj (fgde) dyrbarhet, prakt Apoc.

18: 19.
*

Tcpodeoz, ou, o Timotheus ; härstammade från Lystra

i Lycaonien (Act. 16: 1) af en Judechristen mo-

der Euniee och hednisk fader (möjligen proselyt),

farmodren hette Lois; han var Pauli medhjelpare

och följeslagare på dennes andra missionsresa öf-

ver Troas till Macedonien, sedan han blifvit Om-

skuren och med händers påläggning ordinerad.

Han stadnade med Silas i Beroea, men blef snart

af Paulus kallad till Athen, derpå affärdad till

Thessalonica och öfverförde derifrån underrät-

telser till Paulus i Corinth, der han vistades

under det Paulus skref de begge brefven till

Thessalonica. Vi återfinna honom under Pauli

3:dje missionsresa i Ephesus, hvarifrån Paulus

sände honom till Macedonien och Corinth. Timo-

theus synes åter i Macedonien hos Paulus, då

denne skref andra brefvet till Corinth. Sedermera,

då Paulus i Corinth skref brefvet till Romarne

(59), synes han hafva varit närvarande. På

apostelns återresa genom Macedonien blef han

derifrån skickad i förväg till Troas. Derefter sy-

nes hau åter hos Paulus under dennes fången-

skap i Ctesarea och Rom. — Han är den förste

hedning, som efter sin omvändelse uppträdt ss.

missionär. Traditionen gör honom till den förste
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biskopen i Ephesus och låter honom under Do-

mitianus (81— 96) dö matyrdöden. Den i Hebr.

13: 23 nämnde Timotheus är utan tvifvel samme

person. Om Pauli bref till honom se IlauKos;

fkmr Act. 16: 1 scepe.

Tina)», iövoz, o Timon, en af de 7 förste diaconi i

Jerusalem Act. 6: 5.
*

zcp.copéw
; rflrjv (zcpcopoc — ziirfj, bpda) -— vär-

desynande, värderande, vanligen hjelpande, häm-

nande), hjelpa, bistå, hämnas, straffa Act. 22: 5,

26: 11.

ztp.copca. ox. Yj (fgde) hämnd, straff Hebr. 10: 29.
*

ztvco, zcaco (zuo betyder värdera, hedra) böta, plikta,

betala, lida oixr^ z. uXzhpov actbviov 2 Thess. 1:

9 ss. 1. till straff lida evigt förderf.
*

zc~, zc, zivoc; o. s. v., pronom. interrogat. hvilken,

hvem, livad, hvad för en, huru beskaffad? nyttjas

både vid directa och indirecta frågor ; a) förenadt.

med nomen ss. riva p.co&6v Mt. 5: 46, zt nspcry-

aöv v. 47 al. tk aocpcu Mc. 6: 2 hvad är det

för en vishet? r/c ^ 7tp6<;Å?f<pl<t Rom. 11: 15

hvad är deras (Judarnes) upptagande? s&pissi-

me; — b) absolute: zc fjplv "/.ax aoc Mt. 8: 29

al. hvad hafve vi med dig att göra? zc épol xcå

aoc Mc. 5: 7 al. hvad har jag med dig att göra?

— någon gång sammansmälta 2 frågor uti en

ss. t:c zc uprj Mc. 15: 24 hvem som skulle vin-

na och hvad? äfven Lc. 19: 15 och Act. 11: 17

hvem var jag? var jag i stånd? — vi ozc Mc.

2: 16 al. quid est quod = cur? zc ydp Rom.

3: 3, Phil. 1: 18 ty hvad är fallet 1. händelsen?

zc ydp poi 1 Cor. 5: 12 ty hvad angår det mig?

hvad har jag med att o. s. v.? zc ouv Rom. 3:

9 (stil. épovp.sv hvad skole vi alltså säga? =)
huru alltså? zc ouv söte Act. 21: 22 hvad är alltså

det erforderliga? hvad mått och steg skall tagas?

1 Cor. 14: 15 hvad eger alltså rum? hvad följer

alltså? zc obv o vöp.oz Gal. 3: 19 huru står det

alltså till med lagen? huru förhåller det sig med

dess betydelse och gällande kraft? zc éazcu Eph.

4: 9 hvad är dermed sagdt? hvad ligger deruti?

o. s. v.

zc<z, zc, zcvås o. s. v., pron. indefinit., någon, något, -

en viss, en, man a) förenadt med nomen, som står

antingen i samma casus 1. i genit. ss. Mt. 9: 3,

18: 12 al, b) absolute Mt. 12: 47 al, elvac zc

1 Cor. 3: 7 al. vara ngt (med), af vigt 1. bety-

denhet, p.7j zeva — dc' adzou 2 Cor. 12: 17

anacoluthisli, st. p.Yj ded zcvoc; o. s. v.
;
plur. uåg-
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ra, äfveu stycken ss. dun nvés Lc. 7: 19 al.

2 stycken, nveff fjzs 1 Cor. 6: 11 st. ztvkc up.öjv

^(jav är en figur offlfta, som kallas SXov

xac xazu fiépos (dä det hela och dess del stå i

samma casus); 2 gånger satte somliga — andra

Lc. 9: 7. 8 al.

-] utÅos, nu, b titulus, titel, på-, in-, öfverskrift

Job. 19: 19. 20.

Tizuc, nu, b Titus, Pauli apostoliske medhjelpare

;

härstammade af Grekiska = hedniska föräldrar

(Gal. 2: 3) och hade troligen genom Paulus blif-

vit omvänd till christendomen (Tit. 1: 4), men

städse förbhtVit oomskuren. Apostlagerningarne

känner honom icke; först i Pauli bref finna vi

honom hos denne apostel på dess andra resa till

Jerusalem (Gal. 2: 1). Då Paulus skrifvit det så

kallade l:sta brefvet till Corinth, skickade han

Titus dit, för att få underrättelse om ställningen

derstädes; han väntade att återfinna honom i

Troas, men träffade först i Macedonicn tillsam-

man med honom. De underrättelser Titus med-

förde förmådde Paulus att skrifva sitt 2:dra Co-

rintherbref; med detta sände lian honom för an-

dra gången till Corinth. Titus understödde Paulus

vid dess missionsverksamhet på ön Greta och blef

der qvarlemnad för att ytterligare ordna försam-

lingens angelägenheter. Sedermera skall han en-

ligt traditionen blifvit biskop och derstädes dött

vid hög ålder. Om brefvet till honom, se IJau-

Åo<Z; fkmr 2 Cor. 2: 12 al.

rico, se zivto.

zotyapouv, adv. (zoc = z(p, ydp, ouv) derföre alltså,

derföre nu 1 Thess. 4: 8, Hebr. 12: 1.

znivuv. adv. (zoc — za>, vuv) derföre nu; derföre,

alltså, således Lc. 20: 25, 1 Cor. 9: 26, Hebr.

13: 13 (der det mot vanan förekommer i början

af satsen).

zniö^us, dås, bvde (sammansatt correlat. till Trolös)

sådan, så beskaffad, följande 2 Petr. 1: 17; anm.

flås, zuin^ds och ajos hafva vanligtvis afseende

på det följande, liksom ouzn<;, zmouzoz och ou-

zcos på ngt föregående. *

zotouzoz* (V)~Th nuzn och -nv (znhz sådan, n'jzoz;

— sammansatt correlat. till ttowc) sådan der, så

beskaffad Mt. 9: 8 al. ; motsvaras af oFoc 1 Cor.

15: 48, 2 Cor. 10: 11 1. åxoiOG Act. 26: 29 så-

dan — som; b z. den som är sådan, en sådan

der, som så uppförer sig, är så beskaffad Mt. 19:

14 al., év TOK z. 1 Cor. 7: 15 i sådana fall,

under sådana omständigheter; anm. har afseende

på ngt föregående, se rotnods.

zor/nz, nu, b (beslägtadt med zfiynz) mur i ett hus,

vägg; metaplior. Act. 23: 3 du hvitmeuade vägg

= hycklare. *

rbxoz, Otti b (zcxzco, zéznxa) egentl. födande, födsel,

det födda, foster; deraf metapkor. vinst af utlånta

penningar, ränta Mt. 25: 27, Lc. 19: 23.

zoÅpdco, -/jOa), r
t
ao. (stam z/.dio obrukligt i praesens

tåla, våga; jfr zé/./M, tollo, tolero) lyfta upp,

taga på sig, taga sig för, våga sig på 1. till, våga.

understa sig, fördrista sig till, djerfvas, drista med

infin. Mt. 22: 46 al., znlp^aaz si^Åäev Mc.

15: 43 sedan han fattat mod, gick han in = gick

dristeligen in; vara djerf, dristig érci ziva 2 Cor.

10: 2 emot ngn, ev zevi 2 Cor. 11: 21 i ngn

punkt, ngt afseende.

rnkprjpcbz, adv. (af zo).p.r
t
pbz full af djerfhet —

znÅpa — af fgde) djerft, dristigt; compar. zo'/.-

pypozEpoy Rom. 15: 15 djerfvare (neml. än ett

sådant förtroende borde hafva med sig).
*

zo).p-qzr[<z, ou, b (zoÅ/xdco) en djerf, oförvägen men-

niska, våghals 2 Petr. 2: 10. *

rop/K, ij, öv (répvco, zézopa skära) skärande, skarp

;

compar. —cözspnz, UTrép Hebr. 4: 12 skarpare i

högre grad än .

*

~6$ov, nu, to båge Apoc. 6: 2. Anm. Bågsträngen,

veupd, var fästad vid bågträets båda ändknappar,

al xnpwvai; pilarne, zn-supaza, voro försedda

med hullingar, öyxnc, och buros i ett koger, fa-

pézpa, med lock på, najpa; att spänna bågen

heter zstvscv 1. elxsiv zr
t
v veupdv, hkt skedde på

det sätt att man med veustra handeu fattade i

bågträet och med den högra i skåran (pV.ycr/c) på

pilskaftet och i strängen och drog, till dess bågen

blef x'jxÅnzspéiz, rundsvarfvad, cirkelrund.
*

znnd.^inv, nu, zo topas. en genomskinlig ädelsten af

citrongul färg; andra gifva honom guldgul, äter

andra grön färg Apoc. 21: 20: anses vara — vår

chrysolith.
*

zb~oz, nu, b l:o) plats, ort, ställe i allmänhet Mt.

28: 6 al., z. uyioz Mt, 24: 15 al. det heliga

stället = templet i Jerusalem, b z. Hdcnz Act.

1: 25 den (Judas) tillhörande 1. tillbörliga plat-

sen — Gehenna, z. payaipa^ Mt. 26: 32 al.

svärdets plats == Hr
t
xT

t
, skida : der ngn bor, vi-

stas, bostad Act. 4: 31 al.; — 2:o) plats, rum,

utrymme Lc. 2: 7 al., dcådvat ztve z. Lc. 14: 9

hinna plats 1. rum tor ngn; (rop. verkningsplats,
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utrymme för ngns verksamhet Eom. 15: 23, åt-

dovai t. t9j bpyfj Rom. 12: 19 lemna plats för

vreden (neml. Guds — icke genom sjelfhämnd gå

Guds straffande rättfärdighet i förväg), xcp dia-

ftbÅw Eph. 4: 27 lemna djefvulen spelrum 1. till-

fälle att vara verksam, Aap./9dveiv x. drcoÅoycag

Act. 25: 16 få tillfälle till försvar, psxavoias

Hebr. 12: 17 till bättring; — 3:o) plats, trakt,

nejd Mt. 12: 43 scepe; — 4:o) plats, i en bok,

skriftställe Lo. 4: 17.

zoaouzoz, äÖTYj, obxo 1. -ov (t/xtoz, ovtoc — sam-

mansatt correlat. till rJiaos) så stor Mt. 8: 10 al.

;

så mycken, plur. så många Mt. 15: 33 al., så

lång (om tid) Joh. 14: 9 al. ; neutr. ss. adv. så

mycket, blott så mycket, så till vida, xaW baov

— '/.ära toooötov, tooootoj — do~cp t an t o —
quanto, desto — ju, se 8ao$,

tots, adv. {correlat. till ttots) då, den gången, på

den tiden Mt. 2: 7 al, årtö rårs Mt. 4: 17 al.

ifrån den tiden, b t. xbapoq 2 Petr. 3: 6 den

dåvarande verlden; äfven sedan, derpå ss. ~pcb-

zov — vore Mt. 12: 29 al.

TobvavTwv, crasis st. to ivavxiov, accus. ss. adv.

i motsats, tvärtom 2 Cor. 2: 7 al.

Toovopa. crasis st. to ovopa, accus. absol. med 1.

vid namn Mt. 27: 57. *

tootsoti crasis st. toot sffTt det är, det betyder,

vill säga Mt. 27: 46 al.

Tpdyoz, oo, b bock Hebr. 9: 12 al., di' aipaToc

Tpdywv xai poay<ov 1. c. har afseende på det af

öfverstepresten på den stora försoningsdagen fram-

burna offer; se dpyispsbs.

Tpdire^a, 7]<;, ij (derivationen oviss — troligen från

annat språk) bord i allmänhet (utan afseende på

fötternas antal) l:o) i synnerhet matbord Mt. 15:

27 al., Tio.po.T$ivu.i Tp. Act. 16: 34 sätta fram

ett bord d. ä. gifva ngn eri måltid, oiaxovslv Tpa-

7ré£at<; Act. 6: 2 betjena vid borden d. ä. vid

måltiderna vara uppsyningsmän och utdelare, ye-

v/)dr]T(ö ££C nayida varde deras bord till

en snara d. ä. under det de i säkerhet och sorg-

löshet äta och dricka, öfverraske dem plötsligen

ofärd och förderf (liksom djuren öfverraskas af

förderfvet, då de råka i snaran) ; xax iqoyijv Hebr.

9: 2 skådebrödsbordet i det heliga (se aptideo«;)
;

Tp. Kopcoo 1 Cor. 10: 21 HERrans bord (= xo-

piaxbv dslnvov 1 Cor. 11: 20) )( Tp. daipovkov

de onde andarnes bord (har afseende på offermål-

tiderna, genom hka de kommo i beröring med de
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onda makterna); — 2:o) vexlarebord, bank (der

penningar dels kunde vexlas, dels insättas på

ränta) Mt. 21: 12 al., dedovac åpyopiov ske ty]V

Tp. Lc. 19: 23 sätta in penningar i banken (på

ränta).

TpaiLeZivqs, oo, b (fgde) penningevexlare; som för

dem, hvilka vilja betala, låna, vexla, sätta in pen-

ningar på ränta, håller offentligen på torget vexel-

bord 1. vexelbank Mt. 25: 27. *

Tpaupa, a.TO£, to {TiTpcbaxio såra af Tpdxo, TiTpdco

genomborra) egentl. det sårade, sår, sårnad Lc.

10: 34.
*

TpaupariCco, iaa; iap.ai (fgde) såra Lc. 20: 12, Act.

19: 16.

TpayYjÄ'£a); inpo.i (följ.) böja halsen tillbaka för att

blotta den för slagtknifven; deraf p. p. p. med

tillbakaböjd hals, trop. blottad Hebr. 4: 13. *

TpdyrjXos, oo, b hals, nacke Mt. 18: 6 al, sTrtdsc-

vm Zoybv stti tov Tp. tivos Act. 15: 10 lägga

ett ok på ngns nacke trop. = förpligta ngn till

fullkomlig laguppfyllelse, b~odsivai ti» xp. Rom.

16: 4, se otlotSt^x.

Tpayöz, eia, 6 (beslägtadt med puaaco, p-qaaco,

prffwpx) egentl. bruten 1. sprucken, skroflig, o-

jemn Lc. 3: 5; stenig, klippig Act. 27: 29.

Tpaycov~tTtc, cdoc, q Trachonitis Lc. 3: 1 ; detta

landskap, som hörde till Philippi, Herodes den

stores sons, tetrarchi, låg emellan Antilibanon

och de Arabiska bergen, ofvanför Damascus, i

och mellan regio Decapolitana. Invånarne

voro goda bågskyttar och lefde mest af plundring,

hvarvid hålorna och klyftorna i deras berg kommo
dem väl till pass. *

xpsic, Tpca tres, tria, tre Mt. 12: 40 al.

Tfféts Taftépvai (lat.) Tres tabemae, tre hyddor

1. värdshus; var ett större värdshus vid via Ap-

pia, som ursprungligen bestod af 3 särskilda stäl-

len (hvaraf namnet). Detta värdshus låg 10 (Ro-

merska) mil närmare Rom, än Forum Appii

och föredrogs framför det sednare af resande;

fkmr Act. 28: 15.
*

Tpépa), brukligt blott i prws. och imperf. (Tpsco =)
tremo, darra, bäfva Mc. 5: 33, Lc. 8: 47; med
partic. 2 Petr. 2: 10 de sky icke för att .

Tpé<pw, zHptipo.; TÉdpapp.at egentl. göra fast, tjock,

fet, göda Jac. 5: 5, i allmänhet fodra, föda, nära

Mt. 6: 26 al.; äfven uppföda 1. uppfostra Lc. 4: 16.

Tpéyco, zdpapov löpa, springa, ila a) i egentlig me-

ning Mt. 27: 48 al, ev OTadiip 1 Cor. 9: 24 på
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en vädjobana; — b) i trop. mening zbv åybjva

Hebr. 12: 1 (se åyibv). b X6yo<; zp. 2 Thess. 3:

1 ordet må löpa d. ä. snabbt och obehindradt

utbreda sig; löpa = högligen anstränga sig, upp-

bjuda alla sina krafter 1 Cor. 9: 24. 26 al.

zpTjp.a, azoq, zb (zpdoj, zizpdco genomborra) egentl.

det genomborrade, hål zp. fteXåvrjs nålsöga Lc.

18; 25
|]
Tpu-iipaToq.

zptdxovza triginta, trettio Mt. 13: 8. 23. al.

Tptaxootoi, at, a trehundrade Mc. 14: 5, Joh. 12: 5.

zptfioÅoz, ov (rpeis, fto\y] - ftéÅoz) trespetsig 1.

-taggig; ss. subst. b fotangel; en taggig vatten-

växt, tribulus, i N. T. en dylik landtväxt, tri-

bulus terrestris, tistel Mt. 7: 16, Hebr. 6: 8.

Tplftoz, ou, i) (zptj3(o tero, gnida, nöta) en genom

mycket gående och farande tillnött och banad väg,

kör- 1. landsväg, väg Mt. 3: 3 al.

zpcszca, «c, '<] (zpt£zl)<; treårig, zpe7<z, stoc) tidrymd

af 3 år, 3 års tid Act. 20: 31. *

zpi^aj. onomatop. ord, qvittra, pipa (om foglar),

hvissla, knarra o. s. v. zobs bobvzaz Mc. 9: 18

i anseende till 1. med tänderna, skära tänder,

gnissla med tänderna. *

zpifjeqvoz, ov (r
;

o£?c, prjv) tremånadtlig, tre månader

lång i] zp. scil. cbpa 1. ock neutr. zpiprpvov Hebr.

11: 23 tre månader lång 1. 3 månaders tid.
*

zpk, adv. numer., ter, tre gånger Mt. 26: 34. 75

al., sm vpk Act. 10: 16, 11: 10 ända till 3

gånger.

zpiozsyoQ, ov (zpsk, aziyrj) af 1. med 3 våningar;

zb zp. scil. olxrjpa Act. 20: 9 tredje våningen.

zpic/tÅtot, at, a (rpk, yihoi) tretusende Act. 2: 41. *

zpczoz, /], ov (tpécs) tertius, den tredje Mt. 16:

21 al., z9j zp. med och utan 'Sjpépa 1. c. al. på

tredje dagen, äfven — i öfvermorgon Lc. 13: 32,

zb zp. scil. p.époz Apoc. 8: 7—12 tredjedelen;

neutr. adv. tredje gången 1. för tredje gången

Mc. 14: 41, Joh. 21: 17 === éx zptzou Mt. 26:

44, zpizov zouzo 2 Cor. 12: 14, 13: 1 detta är

tredje gången som ; vid indelningar: för

det tredje 1 Cor. 12: 28.

zpiyivo^, rj, ov ($pc$, zpiyöz) af hår, hår- v\poe.

6: 12.
*

zpr/öz o. s. v. genit. af v-pl$, likt se.

zp/iu.Os. ou, o {zpépxo) darrning, rysning, bäfvan

Mc. 16: 8; förenas ofta med (föfinc ss. 1 Cor.

2: 3 al. och innebär alllid en liflig farhåga att

icke kunna tillfyllest motsvara det förhållande,

hvarom fråga är.

zpozfj, 7js, 7] (zpéna) drifva, vända, rigta) vändning,

ömvändning ss. zporzal ijkioo solstitia, 2 —
tteptvfu och ystpeptvai sommar- och vintersolstån-

den; äfven och i N. T. omvexling, förändring Jac.

1: 17, se ånoaxMo-pa. *

rptfaos, o'j, b (se fgde) egentl. vändning, rigtning,

vanligen sätt och vis ss. ov zp. 1. xaiT ov zp.

Mt. 23: 37 al. quemadmodum, på det sätt som,

likasom o. s. v., xo.zd -uvza. zp. Rom. 3: 2 på

allt sätt och vis, man må betrakta saken huru

man vill, xa.zb. pydéva zp. 2 Thess. 2: 3 på intet

sätt, rzavzc 1. sv Tzavzc zp. Phil. 1: 18, 2 Thess.

3: 16; sätt, vana, lefnadssätt, vandel, tänkesätt,

lynne, charakter Hebr. 13: 5.

f zpo-o(popéaj, -fjaa (fgde, <popéco) fördraga ngns

tänke- och handlingssätt Act. 13: 18.
*

zpocp-fj, /)<;, }j (zpéeco. zézpoya) föda, underhåll,

spis, näring Mt. 3: 4 «/.; metaphor. azzozd zp.

Hebr. 5: 12. 14 stadig mat (om den högre reli-

gionsundervisningen).

Tpbcftuoz. ou, b Trophimus, en hedningehristen från

Ephesus, som åtföljde Paulus på dennes tredje

missionsresa från Macedonicn till Troas och der-

ifrån till Jerusalem, der Paulus för hans skull

blottställdes för ett pöbelupplopp Act. 20: 4, 21:

29; fkmr äfven sedermera 2 Tim. 4: 20, der det

berättas, att Aposteln lemnade honom efter sig

sjuk i Miletus.

ipotpés, oo, b, i) (zpseco. zizpowa) fostrare, -inna,

vårdare, -inna, amma 1 Thess. 2: 7 (neml. den

ammande modren sjelf).
*

t zpopopopéo), r
t
ao. (fgde, copéto) ss. fostrare 1.

amma bära (på armarne) Act. 13: 18, troligen

en reminiscens af Deuteron. 1: 31, der Gud sä-

ges bära (KILO) Israeliterne, ss. eu man bär sin

son, och der LXX hafva detta ord, hvilkct sanno-

likt bör föredragas zpozocpopéo), likt se.
*

tpoYiä, «c, /) (följ.) hjulspår, vaguspår, fotspår, spår

Hebr. 12: 13 gören räta spår ined edra lotter —
gån rätta vägar — (härmed uppmanas de christne

att icke vika af hvarken åt högra 1. venstra sidan,

hvarken till judendom 1. hedendom). *

rpovå$, au, b {rpéyco) hvad som löper, löpare, trilla,

hjul, krets zp. r^c ysvéasa)? Jac. 3: 6 (se yévs-

acz) äfven tungan ss. en eld — denna verld (detta

inbegrepp) af orättfärdighet — tungan befinner sig

ibland våra lemmar, hon som besraittar hela krop-

pen och sätter hela vår varelse i brand och itän-

des af helvetet.
*
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rpufikiov, ou, ro, diminut. (af ett förloradt ord på

rj \. oc, troligen beslägtadt med rpuco, rpundco

borra o. s. v.) något ihåligt, fat, skål, kärl Mt.

26: 23, Mc. 14: 20.

zpuydco, 7]oa (rpuyy) alla slags mogna frukter, som

om hösten inbergas, fält- och trädfrukter, säd, vin

o. s. v., troligen af rpuyco torka, liksom xapnös

är samstämmigt med xdpcpoz) inberga, skörda

(frukter) Lc. 6: 44, Apoc. 14: 18. 19.

rpuycbv, övoz,
fy

(rpuyco kuttra, knorla, onomatop.

ord liksom rpcCco) turturdufva Lc. 2: 24. *

rpupaÅtd, a<r,
fy

(rpuco borra) hål pacpidos Mc.

10: 25 nålsöga, äfven Lc. 18: 25
|]

rpfyparo<;,

se rpfypa.

rpunrjpa, aroc, ro (rpundco genomborra af rpuco)

det genomborrade, hål pacptåo? Mt. 19: 24 nåls-

öga
||

fgde.
*

Tpucpaiva, t?c>
fy

Tryphcena, en christinna i Rom,

Rom. 16: 12. *

rpucpdco, 7]oa (följ.) lefva yppigt, vällustigt, kräsligt,

fråssa Jac. 5: 5.
*

rpucpfy, iyc,
fy

(dpunrco, aor. 2 pass. erpucprjv, sön-

dersmula, krossa, förslappa) slapphet, veklighet,

yppighet, kräslighet, fråsseri Lc. 7: 25, 2 Petr.

2: 13
fy

év fypépa rp. den (dagliga 1. bättre)

timliga vällefnaden.

Tpucpcoaa, ^c,
fy

Tryphosa, en christinna i Rom,

Rom. 16: 12. *

Tpcpds, ddoz,
fy

Troas, sjöstad i L. Phrygien icke

långt ifrån Hellesponten och det ganda Ilium,

emellan uddarne Lectum och Sigceum; hade af

konung Antigonus blifvit anlagdt och kalladt An-

tigonia (Troas), hvilket namn Lysimackus seder-

mera till Alexander den stores ära förändrade till

Alexandria Troas. Augustus upphöjde det till

colonia j uris Italici. Paulus besökte det på

sina missionsresor, emedan derifrån var den van-

liga öfverfarten till Macedonien; heter nu Eshi

Stambul; fkmr Act. 16: 8. 11 al.

TpcoyuÅ/.iov, äfven Tpcoyuhov, ou, ro Trogyllium,

stad och udde i Asia propria (Ionien) emellan

Ephesus och mynningen af floden Mseander, vid

foten af berget Mycale, midtemot ön Samos Act.

20: 15.
*

rpcoyco, egentl. onomatop. ord, knappra med tän-

derna ss. då man äter nötter, mandlar o. s. v.,

sedan i allmänhet äta Mt. 24: 38 al.

ruyydvco, reruyrjxa 1. rérsuya 1. réruya, eruyov

(stam reuyco) l:o) träns, träffa (målet), träffa på,

Melauder, Grek. Lex. t. N. T.
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anträffa, uppnå, ernå, vinna, finna, få rivbs Lc.

20: 35 al.; — 2:o) inträns, träffa sig, händelse-

vis inträffa 1. tilldraga sig 1. vara; antager i

profangrek. ofta betydelse af ett hjelpverb 1. adv.

ss. r. cov jag råkar att vara 1. är just 1. händelse-

vis, dervid kan äfven partic. utlemnas ss. i N. T.

Lc. 10: 30 då han just var halfdöd (icke = ovra

ensamt); a»c ruyydvei ss. 1. huru det faller sig,

bär till, deraf i N. T. el ruyoc 1 Cor. 14: 10,

15: 37 egentl. om det bure till d. ä. måhända,

tilläfventyrs; ruycbv, ruyouaa, ruyöv som händel-

sevis 1. just är 1. finnes, den förstkommande, den

förste, den bäste, deraf ou r. Act. 19: 11, 28: 2

icke ringa 1. vanlig d. ä. utmärkt; ruyöv ss. adv.

1 Cor. 16: 6 tillfälligtvis, just, ungefär.

rupTTCiviCco ;
tcrDrjv (rup.7icj.vov st. runavov af runrco

— ett i synnerhet vid Cybeles gudstjenst brukligt

musikaliskt instrument, handpuka — sedan ett

verktyg till att slå med, klubba, påk) slå, prygla,

piska, martera Hebr. 11: 35.
*

TUTZcxcoz, adv. (af rumxoz som tjenar till förebild,

bildlig, figurlig af följ.) förebildligt, till en före-

bild (för oss) 1 Cor. 10: 11 1]
tuttoc.

*

rurcoz, ou, b (följ.) slag a) det synliga intrycket,

tecknet, märket efter slaget, vestigium impres-

sum, t. rcov fyXcov Joh. 20: 25 märken efter spi-

karne; — b) det som är graveradt ss. modell,

mönster, förebild Act. 7: 44, Rom. 5: 14 (så att

b péXXcov är åvriruTto<: motbild; så nemligen, som

den förste Adam är upphofsman till synd och död,

är den siste Adam det till rättfärdighet och lif),

1 Cor. 10: 6 (så att vi äro clvrcruTiot d. v. s.

att oss skulle öfvergå detsamma, i fall vårt upp-

förande vore enahanda), al. ; — c) det afformade,

afgudabild Act. 7: 43, form r. didayfyz Rom.

6: 17 läroform (nemligen den christna), innehåll

Act. 23: 25.

runrco slå (i synnerhet med en käpp 1. staf) rcvd

1. vt ngn 1. ngt Mt. 24: 49; rtvc med ngt Mc.

15: 19; hti 1. ek rc på 1. i ngt Lc. 6: 29, Mt.

27: 30; rb orfydos Lc. 18: 13 (jj ek rb ar.),

23: 48 slå sig för sitt bröst (till tecken af sorg

och bekymmer); straffa, tukta (om Gud) Act.

23: 3 (neml. med sjukdom, död o. s. v.); trop.

såra, sarga 1 Cor. 8: 12 (ngns samvete).

Tupavvos, ou, b Tyrannus, en Ephesier, i hvars

lärosal aposteln Paulus höll föredrag i 2:ne års

tid; huruvida han var hedning 1. Jude, är ovisst;

fkmr Act. 19: 9.
*

43
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zupfidZco (röpfir] förvirring, larm, hvimmel, t ur b a,

beslägtadt med ttöpoftoz) turbo, grumla, förvirra,

bringa i oordning 1. oreda; med. vara i förvirring,

oroa sig, göra sig oro Ttepi re rörande 1. för ngt

Lc. 10: 41. *

Töpeöc, ou, b, nom. gentile (af följ.) Tyrier, invånare

i Tyrus Act. 12: 20. *

Tupoc;, ou, q {Aram. ~lb 1. NTE = Hebr. ITU 1.

klippa == Tyrus, gammal fast och skön

sjö- och handelsstad i Phoenicien 200 stadier sö-

der om Sidou och enligt Justinus coloni från

denna stad, hvilken Tyrus dock under sin blom-

strande period öfverträffade i handel och rikedom.

David och Salomo stodo i vänskapligt förhållande

till dess konung Hiram, som lemnade bidrag till

templets och palatsets uppförande. Ofver 50 år

sednare gifte sig konung Achab med Isebel, dot-

ter till Ethbaal, konung i Tyrus (och Sidon). —
Staden var i början anlagd på fasta landet, men

efter Nebucadnezars belägring förlades den på en

ö, som förenades med fasta landet till en hallo.

Alexander den store eröfrade den efter 7 måna-

ders belägring och gaf den en konung; förekom-

mer ej i Mosaiska böckerna 1. hos Homerus, hva-

dan den är yngre än Sidon (se Sidiov); heter

nu Sur och är högst oansenlig; förekommer Mt.

11: 21 följ. al.

vufköi;, 7]. öv (st. TU<psÄ<K af xuipto) egentl. rökig,

dunkel, förmörkad, blind a) i egentlig mening Mt.

9: 27. 28 al; — b) i andlig mening Mt. 15: 14

al., Apoc. 3: 17 (som icke ser sitt ' olyckliga till-

stånd och icke känner medlen till dess botande).

zu<pÅö(u, coaio (fgde) göra blind, förblinda, förmörka

i andlig mening Joh. 12: 40 al.

Tixpöcö; copac, wtirjv (se följ.) röka, omtöckna; trop.

uakos

väcka inbilskhet hos ngn, förblända, bedåra; pass.

förbländas, bedåras, uppblåsas 1 Tim. 3: 6 al. (då

inbilskhet så omtöcknar menniskan, att hon icke

känner sig sjelf och sin svaghet).

rö<f(ö {zu<po<; rök, dunst, töcken — äfven trop. sjelf-

inbillning, inbilskhet, se zu<pöco) röka; med. ryka

Mt. 12: 20. *

f zuptovtxöz, t), öv (ruva)», (ovo<;, äfven zufdx;, a>

en från jorden med stor våldsamhet uppfarande

och stoftmoln upprörande hvirfvelvind ; när han

höjer sig från hafvet och upphvirflar vatten, är

det skydrag; sedermera i allmänhet blixt och åsk-

väder med häftig storm, oväder; ansågs vara ett

verk af Tu<fcbv, enligt fabeln son af Oupavoz och

Fala, en förfärlig rese med hundrade eldsprutande

drakhufvuden och som, ehuru af Zeus störtad i

Tartaros, likväl uppväckte de förfärligaste stormar)

u.vzpoz t. Act. 27: 14 hvirfvelvind, orkan. *

Tu/ixöt;, ou, b Tychicus, en Asiatisk christen, som

gick före Aposteln Paulus på dess 3:dje missions-

resa från Macedonien till Troas och sedermera,

enligt vanliga meningen, var hos honom i Kom,

hvarifrån han sändes till Colossre med det för

dervarande församling bestämda brefvet, liksom

han också öfverförde brefvet till Ephesus; andra

åter antaga, att dessa 2:iie bref skrefvos ifrån

Csesarea, hvilket också är troligast och bland an-

nat äfven tyckes följa deraf, att, med anledning

af orden xat bpsiz Eph. 6: 21, brefvet till Co-

lossae aflemnades förr än det till Ephesus, hkt

också var deu naturliga ordningen, om resan före-

togs från Caesarea; möjligtvis hade han derifråu

med sig äfven brefvet till Timotheus (2 Tim. 4:

12), se (paiXövrfi; fkmr Act. 20: 4

zuyöv, se zuyyu.vco.

Y.

"Yaxivdivoz, fj, ov (följ.) af hyacinth, hyacinthfärgad buÅcvoz, ov (följ.) af glas 1. krystall — Apoc.

Apoc. 9: 17. * 4: 16, 15: 2.

bäxivttoq, oo, hyacinth a) b b. blomman, b) r) b. en uaXot;, ou, b (beslägtadt med uco. se uo(op) egentl.

ädelsten, genomskinlig, hård mest ponsoröd, men hvarje genomskinlig sten, sedermera i N. T. glas

som understundom går öfver i gult och brunt (för dess vattulika genomskinliga beskaffenhet),

Apoc. 21: 20. * krystall Apoc. 21: 18. 21.



ufiptCfo, taa; ta&ijaop.at, ca&VJV (följ.) inträns, vara

öfvermodig, handla öfvermodigt, fräckt, kittsligt -

i N. T. trons, öfvermodigt 1. skymfligt behandla,

misshandla, skymfa Mt. 22: 6 al.

ufipc<;, ecoz, -fj (unép) öfvermod, förmätenhet, öfver-

dåd Act. 27: 20. 21; öfvermodig behandling, miss-

handling 2 Cor. 12: 10.

uftpiorrjz, oio, b (ufipt&o) som öfvermodigt 1. fräckt

behandlar andra, öfversittare, våldsverkare Rom.

1: 30, 1 Tira. 1: 13.

uyiolvco (följ.) vara frisk, sund, helbregda a) i phy-

sisk mening Lc. 5: 31 al. ; — b) i metaphor. me-

ning xfj rdaxti och év rfj Ticazei Tit. 1: 13, 2: 2

i tron, '/] by. oidaaxaXia 1 Tim. 1: 10 al. den

sunda läran (som är fri från alla orena och skad-

liga tillsatser, som icke har något sjukt uti sig),

likaså löjen by. 1 Tim. 6: 3, 2 Tim. 1: 13.

byrfjc;, éc (uco göra våt — regna) våt, fuktig, saf-

tig, frisk, suud a) i egentlig mening Mt. 12: 13

al.; — b) i metaphor. mening Åöyoz Tit. 2: 8

sund lära 1. sundt ord 1. tal = didaaxa/Ja uyt-

atvouaa (se fgde ord).

bypöz, d, nu — fgde a) frisk, grön )( ^rjpöc;, el

yévrjTai Lc. 23: 31 meningen: om de

så behandla de rättfärdige, huru skall det då gå

de ogudaktige (dem sjelfva)?
*

bdpca, cec,
:
t) (uåojp) vattenämbar, -kanna, -kruka

Joh. 2: 6. 7, 4: 28.

bdponozéa) (uScop, ttotoz af irivco) dricka (blott)

vatten 1 Tim. 5: 23 (denna uppmaning att icke

dricka vatten blott, utan äfven ngt Vin, får tro-

ligtvis Timotheus icke endast för sin sjuklighet,

utan också för att icke genom en onödig åter-

hållsamhet handla uti irrlärarnes sinne och in-

tresse, hvilka påbjödo sträng återhållsamhet ss.

vilkor för saligheten). *

bdpcuncxoz, r], öv (uåpcoip, cuttoc 1. ottos, b vattu-

söt, af udmp och kanske uxp ansigte, utseende)

vattusigtig Lc. 14: 2.
*

udcop, o.Toq, rö (8(0 regna; egentligen samma ord

som sudor, hvilket dock till bemärkelsen svarar

emot Wpeos) vatten Mt. 3: 11 al., é£ ud. xai

dia ud. 2 Petr. 3: 5 ur vatten och genom vatten

(lc går på ämnet och åté medlet), é$ tov v. 6

(neml. det 2 gånger nämnda udcop i fgde vers);

53. Oov = UilB Joh. 4: 11 lefvande 1.

friskt vatten, källvatten a) i andlig mening Joh>

4: 10. 14, 7: 38 (neml. den gudomliga sanningen,
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på hvars vederqvickande och alltid friskt verk-

samma kraft källvattnet är en träffande bild —
denna sanning, genom tron upptagen i det inre

lifvet, tillfredsställer frälsningsbegäret för evigt),

TirjyY] ud. aicbvinv Joh. 4: 14 = den i

tron tillegnade gudomliga sanningen skall i honom

utveckla sitt verksamma lif, hvars friska kraft varar

in i det eviga lifvet (Qwrj olwviaz; tänkt localt);

ud. Cco9)s äfven i andlig mening Apoc. 7: 17 al.

;

— b) i metonym. mening för dopet ss. Joh. 3: 5,

1 Joh. 5: 6. 8; — c) i metaphor. mening Apoc.

17: 1. 15 folk i allmänhet ss. oordnade massor,

se tydkoiGoa )( yrj.

ustÖc, ou, b (se fgde) regn Act. 28: 2 al. ; plur.

regnskurar 1. regntider Act. 14: 17.

f uiöfreaia, ac, 'fj (följ., Tcdrjpi — ridsadoi riva

u\6v 1. uibv —melatto.i antaga ngn ss. son, adop-

tera) upptagande i sons 1. barns ställe, adopte-

ring — den upptagnes rättighet, barnaskap; så

kallas a) det förhållande, hvari Gud genom många

nådesföreträden framför andra folk försatte Judarne

till sig, i synnerhet genom de löften, hvilka Abra-

ham och hans efterkommande fmgo om Messias

och genom deras kallelse till delaktighet i Hans

rike Eom. 9: 4; — b) i ännu högre mening de

christnas barnaskap, hvarigenom de af nåd genom

tron på J. Chr. antagas till Guds barn och Chri-

sti bröder och systrar Rom. 8: 15. 23 al.

blås, nu, b (ua> med digamma (föco fuo, hvaraf

fui, fio, filius) son l:o) i egentlig mening a)

inskränktare: Mt. 1: 21 al.; b) vidsträcktare, i

synnerhet i plur., afkomling, efterkommande Mt.

1: 20 al., b uibs åautd Mt. 1: 1 al. företrädes-

vis om Messias, men äfven om andra ss. Joseph

Mt. 1: 20. — 2:o) i andlig mening a) som ngn

födt d. ä. omvändt till christendomen ss. 1 Petr.

5: 13 (der Petrus kallar Marcus sin son); b) i

allmänhet den som ngn har uppfostrat, lärjunge

(h vilken står till läraren i förhållande af son till

fader) ni oloi bpcov Mt. 12: 27, Lc. 11: 19 edra

(pharispeernas) lärjungar, exorcistcrne. — 3:o) uibq

tou 0snu a) i högsta och fullkomligaste mening

om Christus, Messias Mt. 4: 3 al., men äfven b)

om Adam Lc. 3: 38, och c) uene rnu 6snu Rom.

8: 14 al. Guds söner, som äro födde af Gudi,

pånyttfödda, som Gud upptagit till sina nådebarn

i Christo. — 4:o) u!«c tou åvdpcb~nu kallar sig

Frälsaren Mt. 8: 20 al. (jfr Dan. 7: 13) för det

nära och innerliga förhällande, hvaruti Han står
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till raenskligheten och troligen äfven ss. son af

Maria = JEsus (se '/^ö»yc); al ulot zu>v åvfypio-

ncov menniskornas söner, raenniskobarn Mc. 3: 28,

Eph. 3: 5 (epexeges till ézépacz jeveoÄs; — ut-

trycket utmärker den lägre sfer, hvaruti de be-

finna sig till följe af ortus naturalis och står

sålunda i motsats till ni uloc tou Qsou — jfr i

profangrek. uhs 'slyauov). — 5:o) i metaphor.

mening till betecknande af den innerliga förening

— liksom barnaförhållande — hvari ngn står till

ngn annan 1. ngt annat ss. u'ioi zcbu npcxprjzcbv

xai riyc dia&r/xr}G Act. 3: 25, zou vuptpwvoz Mt.

9: 15 al. (se vup<pcov), äfven zou novrjpnu 1. åta-

fioÅou Mt. 13: 38, Act. 13: 10, riyc fiaoilziac;,

zou alcöuoc zouzou, zfyc; tlpfyvt^q, zou (pcozns

o. s. v. (jfr äfven här profangrek. uizic; laTpcöv,

p-qznpcov o. s. v.). — Anm. Många af de här of-

van anförda betydelser har ordet gemensamt med

Texvov, hkt se.

uktj, ^c, fy
(af uco beslägtadt med <puco) silva, skog

Jac. 3: 5.
*

^Ypévacoc, andra -a?oc, oo, b Hymenceus, en affäl-

ling, som blef stött ur församlingen 1 Tim. 1: 20,

och hvars lära enligt 2 Tim. 2: 17 frätte omkring

sig ss. kräftan.

upérepo<:, a, ov, pron. possess. (af öpeis) eder Lc.

16: 12 al., brukas liksom de öfrige possessiverne

i synnerhet vid motsats 1. för eftertrycks skull;

i objectiv mening fkmr det tw öp. ékéei x. r. Å.

Rom. 11: 31 på det att genom det eder vederfarna

medlidande (hkt retar dem till eftersträfvande af

eder tro) äfven dem må ske barmhertighet, vfy

zrjv öp. xauyrjaiv 1 Cor. 15: 31 vid eder beröm-

melse, som jag har i Christo d. ä. så sannt som

jag berömmer mig af eder i min förening med

Christo, i Christi tjenst, ro öp. öazépvjpa 1 Cor.

16: 17 saknaden af eder.

öp.véco, fyaa>, 7]o~a (följ.) besjunga, prisa, lofva zbv

9env Act. 16; 25, Hebr. 2: 12; äfven absol.

Mt. 26: 30, Mc. 14: 26 om afsjungandet af de

heliga lofsångerna Ps. 113—118 vid påskalam-

mets ätande. Detta så kallade stora Hattel (??.n)

afsjöngs under måltiden, enligt somliga Ps. 113

och 114 före och de öfriga psalmerna efteråt,

se nd.aya.

up.vn<;, nu, b (deriveras vanligen af uå(o, ödéco be-

sjunga, prisa) hymn, högtidssång, lofsång (till

Christus och Gud) Eph. 5: 19, Col. 3: 16.

'OTzdpyia

öndyco (Jiyai) subduco, föra undan, under, hem-

ligen; i N. T. inträns, begifva sig hemligen bort,

draga sig undan, aflägsna sig, vika 1. gå bort Mt.

4: 10 al.; unaye dnioa> pno Mt. 4: 10 al. oo vik

bort (och var icke längre) bakom mig! — gäck

ur min åsyn! un. etg elpfyyrjv 1. kv elpfyvjj Mc.

5: 34, Jac. 2: 16 (se dpijvrj); denna imperat.

synes ock understundom stå pleonastiskt, men

tjenar att åskådliggöra och på samma gång på-

skynda handlingen ss. un. oial/Ayrfti gäck bort

(liksom fort åstad), förlika dig Mt. 5: 24 al.; —
gå bort, euphemisni st. dö ss. Mt. 26: 24, Mc.

14: 21; JEsus tänkte sig neml. sin död ss. en

bortgång till fadren, hvarföre ock tillägges npb<;

zbv nazépa Joh. 7: 33 al.

f önaxofy, iyc,
fy

(följ.) hörsamhet, lydnad Rom. 5:

19 al. ; en bifogad genit. är dels a) subjectivus ss.

e:c ön. ktlvcjv Rom. 15: 18 till hediiingarnes lyd-

nad d. ä. för att göra hedningarne lydiga, dels

och oftare b) objectivus ss. efc un. niozeios Rom.

1: 5, 16: 26 för att befordra lydnaden för tron

(på JEsum Christum), tou Xou 2 Cor. 10: 5 (se

vorjpa), riyc dkyftetat; 1 Petr. 1: 22 lydnaden för

1. mot sanningen (den uppenbarade i evangelio ut-

talade sanningen).

önaxouco, fyxouaa (äxoua>) småhöra, hemligen höra,

lyssna till (om portvaktare, som lyssna efter hvem

som knackar på), höra efter Act. 12: 13; sedan

hörsamma, foga sig efter, lyda zvA ngn 1. ngt

Mt. 8: 27 al, Phil. 2: 12 (scil. Gud).

unavdpoz, nv (önn, åvfyp) under man, viro sub-

jecta, gift Rom. 7: 2.
*

unavzdto, 7]oo. (duzdco möta af åvzi) komma 1. gå

emot, till mötes, o b viam ire, möta zrut Mt.

8: 28 al.

undvzTjGis, eo»c,
fy

(fgde) kommande emot, mötaude,

möte é^yjk&ov ek un. auz<p Joh. 12: 13 de gingo

ut honom till mötes. *

unap$i$, £(t»c.
fy

(följ ) egentl. början, tillvaro, ex-

sistens; sedan tillgång Hebr. 10: 34, äfven i plur.

— zå öndpynvza tillgångar, håfvor, lösegendom,

mobilier Act. 2: 45 (hvaremot xzfyuaza är fast

egendom).

undpyco (u.pyio) egentl. vara den förste, göra bör-

jan, begynna; deraf i N. T. a) vara till hands,

till reds, stå till buds, till tjenst, tjena, bidraga

npns zivoc; Act. 27: 34 för 1. till ngt; ön. pol

zc Act. 3: 6 al. jag har ngt till hands, deraf

zä undpyovza Mt. 19: 21 al. gods, tillgångar;
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b) vara till hands, finnas, befinna sig, vara Lc.

8: 41 al., ev zivi på ngt ställe, i ngt läge o. s. v.,

ev ziai ibland några.

bneixa) (ecxco) vika undan för, gifva 1. foga sig efter,

lyda zivi ngn Hebr. 13-. 17. *

bnevavzioz, a, ov (évavzinz) motsatt, motstridande,

fiendtlig zivi mot ngn Col. 2: 14; subst. Hebr.

10: 27 motståndare, vedersakare.

bnép, prwpos. super, Tyska iiber, öfver l:o) med

genit. A) loci: öfver (så att ngn 1. ngt är, står

1. lutar sig öfver ngn 1. ngt — denna rent locala

betydelse har prsepos. ingenstädes i N. T., utan

blott metaphorice, ss. då man säger »tala öfver»

= om ett ämne o. s. v.; alltså) = nepi rörande,

beträffande, angående ss. 2 Cor. 1: 7. 8 al. —
B) caussse a) för, till förmån 1. fördel för, till

ngns bästa, för ngus räkning, för skull (äfven här

eger metaphoren rum, i det ngn tänkes skyddande

luta sig fram öfver ngn 1. ngt) ss. elvai bnép

zivoq Mc. 9: 40, Lc. 9: 50 vara för ngn, på

ngns sida, bnep z9j<: S6£y$ zou Qeou Joh. 11: 4

till befrämjande af Guds ära, bn. zrjs eödoxias

Phil 2: 13 för välviljans skull d. ä. för att ådaga-

lägga sitt välbehag (Gud vill neml., „att alla skola

frälsta varda o. s. v.), bn. åväpd>najv Hebr. 5: 1

för menniskors skull 1. räkning; fkmr annars efter

verberna bedja, dö, lida, strida, tala, vaka o. s. v.

scepe; särskildt torde böra anmärkas: ftanzi^sodai

Ött. zcov vsxpajv 1 Cor. 15: 29 (se ftanziCw),

"va p.7] kzépou 1 Cor. 4: 6 (se (puaioco)

;

— b) för, å ngns vägnar, i ngns ställe, i stället

för; denna betydelse synes på vissa ställen, om
icke nödvändig, åtminstone lämplig ss. Uti. Xou

npeaj3euopev vi äro sändningebud i Christi ställe,

bnep aou Phil. 13 i ditt ställe; likaså och i
1 syn-

nerhet vid JEsu lidande och död i vårt ställe ss.

Joh. 10: 11. 15 al., Rom. 5: 6 följ. al. (likaså i

profangrek. ånoftvyaxeiv, änoxpivsaftai uti. zivoc),

ehuru några envist fasthålla äfven här betydelsen

»till ngns bästa». — 2:o) med accus. öfver, hän

— bort — utöfver; denna rent locala betydelse

fkmr ej i N. T., utan blott metaphor. ss. Mt. 10:

24. 37 al,, uti. 86vap.iv 2 Cor. 1: 8 öfver för-

måga, uti. ndvza Eph. 3: 20 mer än allt (kunna

göra — populärt uttryck för den aldrahögsta verk-

samhetsförmåga), uti. åouÅov Phil. 16 mer än en

slaf; vid comparativer 1. verber som innehålla en

jemförelse »i högre grad än» ss. Lc. 16: 8 al.,

bnep pd%aipav Hebr. 4: 12 i högre grad än ett
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svärd. — 3:o) ss. adverb, bnep syd) scil. elpi 2

Cor. 11: 23 jag är mer 1. ngt mer' (neml. än

Christi tjenare, om de äro Christi tjenare; hvar-

igenom alltså Aposteln upphäfver det skenbara

medgifvandet att de voro Christi tjenare, hkt de

enligt fgde 13— 15 vv. icke kunde vara).

bnepaipto (aipco) med. lyfta 1. höja sig öfver, sätta

sig öfver, förhäfva sig éni ziva 2 Thess. 2: 4 öf-

ver ngn, blifva öfvermodig zivi (dat. instrumenti)

2 Cor. 12: 7 genom 1. till följe af ngt (emedan

de mig meddelade uppenbarelser hafva en så öfver-

svinnelig charakter, en alla gränser af det vanliga

så ofantligt öfverskridande beskaffenhet).

f bnépaxpos, ov (bnép, åxp.y, se åxpv]v) som är

öfver mognads- X. den blomstrande ungdoms-

åldern, öfver giftasåldern, öfvermogen 1. -årig 1

Cor. 7: 36. *

bnepdvto, adv. (bnép, dvco) uppöfver, )( bnoxdzw

nedunder, med genit., bn. ndvzojv zcov oupavcov

Eph. 4: 10 uppöfver alla (de 7) himlarne jfr

2 Cor. 12; 1—5, ofvanför 1. -om Eph. 1: 21,

Hebr. 9: 5.

bnepau$d.va) (au$dva>) öfvermåttan föröka sig 1. till-

växa 2 Thess. 1: 3.
*

bnspftaivco (flalvcu stiga) stiga öfver, öfverskrida

gränsen, gå för långt 1 Thess. 4: 6 (hvaruti,

upplyser xdi nÅsovexzelv). *

bnépPaXXövztöc;; adv. (följ.) öfvermåttan, ev nÅrjydi^

bn. scil. ouaaic; 2 Cor. 11: 23 genom öfvermåt-

tan lidna slag.
*

bnepftdJdco (ftdXlco) öfverkasta, -skjuta, -träffa, -sti-

ga, -gå zivöz Eph. 3: 19 ngt; partic. öfverträf-

fande, utmärkt, utomordentlig, öfversvinnelig 2

Cor. 3: 10 al.

bnep/3oÅ7j, iyc, ^ (fgde) egentl. öfverkastning 1. -skjut-

ning, öfverskott, -mått, -drift, ^ bn. r-yc åuvdpecoc

2 Cor. 4: 7 öfvermåttet i kraften = den öfver-

svinneliga kraften, za>v ånoxakuipecov 2 Cor. 12: 7

öfvermåttet af uppenbarelser; xatf bnepftoÅrjv

Rom. 7: 13 al. till öfverdrift = öfvermåttan,

xaif bn. bdos 1 Cor. 12: 31 utmärkt förträfflig,

en den ypperligaste väg, xaä' bn. efc bn. 2 Cor.

4: 17 på öfversvinneligt sätt ända till öfversvinne-

lighet (innehåller en modus- och gradbestämning,

som icke medgifver ngn skarp språkförklaring).

bnepelånv, aor. 2 (eiåov) se öfver, se öfver med,

hafva öfverseende med, låta hållas Act. 17: 30.
*

f bnepéxeiva (bildadt liksom énéxeiva) = bnep

éxéiva scil. ycopia 1. ptépyj; zå bn. bpcov 2 Cor.
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10: 16 de länder, som ligga bortöfver 1. på andra

sidan om eder.
*

f brcspsxTrspccraou, adv. (öicép, éx, r.zpiaaöq) mer

än öfverflödigt, öfvermåttan 1 Thess. 3: 10, 5: 13,

Tivéc öfvermåttan mer än ngt Eph. 3: 20.

f unepexnsptocicoc;, adv. = och
|]
fgde 1 Thess.

5: 13. *

t UTtepsxvscvco (ixTsluco) sträcka ut kauröv sig öfver

(gränserna) 2 Cor. 10: 14.
*

f bnepexyuvco (éxyuvaj) gjuta ut öfver; pass. öfver-

flöda, vara rågad Lc. 6: 38.
*

f bnspsvTöjydvco (évruyydvco) lägga sig ut, fälla

förböner bnép ztvoz för ngn 1. till ngns bästa

Rom. 8: 26 (neml. hos Gud). *

birepéyco (zyco) hålla öfver; inträns, befinna sig 1.

stå 1. vara öfver, vara öfverlägsen nvoc Phil. 2: 3,

makthafvande Rom. 13: 1, 1 Petr. 2: 13, öfver-

träffa 1. öfvergå riva. 1. vi Phil. 4: 7, ro bnep-

éyov riyc yvtoazcos X. 7. Phil. 3: 8 det öfver-

träffande i kunskapen om Chr. JEsus (emedan

denna kunskap, till hkn jag hunnit, är ett godt,

som i värde öfverträffar alla dessa ting driva, rjv

poi xépåq).

rjTzeprjpavca, as. <y (följ.) öfvermod, högmod, hög-

färd Mc. 7: 22.
*

bxsprjcpavos, ov (urrép, (paivto; 7] är bindevocal) som

synes 1. framstår öfver andra, i elak mening: som

ser andra öfver axeln, föraktar andra, öfversittare,

öfvermodig, högfärdig Lc. 1: 51 al.

f bnepÅlav, adv. (Åiav) öfver 1. mer än mycket; b

uti. (liksom i profangrek. 6 nd.vu) 2 Cor. 11: 5,

12: 11 öfvermåttan hög.

f biZz.pvixu.io (yixdxo) öfvervinna, vida öfverträffa 1.

vara vida öfverlägsen, vinna en öfvermåttan herr-

lig seger Rom. 8: 37. *

UTtépoyxa', ov (oyxos) egen ti. af öfverdrifven tyngd,

af omåttligt omfång; deraf metaphor. öfverdrifven,

uppblåst, stolt, Jud. 16 uppblåsta 1. stolta ord

(ueml. emot den gudomliga lagen), urc. paraiörrj-

T"C 2 Petr. 2: 18 fåfiinglighetens uppblåsta 1.

svulstiga ord (== svulstiga ord utan innehåll).

'jTiepnyy], iyc, % (uTZspéyco) egentl. öfver- 1. fram-

slcjittande del ss. af ett berg; deraf metaphor. öf-

verlägsenhet, företräde, förträfflighet, utniärkthet

bit. Xöjoo 1 Cor. 2: 1 utmärkt 1. ypperligt tal

(föredrag), élvai év bn. 1 Tim. 2: 2 befinna sig

på cn utmärkt plats, innehafva makt, höra till

öfverheten, vara öfverhctsperson.

f bmpTrepiaatöio, zrzspiaasuaa {jzzpioGfJw) öfver-

måttan öfverflöda Rom. 5: 20; pass. öfvermåt-

tan rikligen förses 1. öfverhopas xivi 2 Cor. 7: 4

med ngt.

f birepmpiaaax:, adv. {Tzspiaaös) öfvermåttan Mc.

7: 37.
*

f UTtsprrÅeovd^o, aaa. {rJ.tovd.Zio) vara 1. bevisa sig

öfvermåttan rik, öfvermåttan öfverflöda 1 Tim.

1: 14.
*

f UTiepjoéoco, toaa (bipoco) öfverupphöja, öfvermåttan

upphöja Phil. 2: 9.
*

bmpifpövéco ((fpové(o) tänka öfver andra (liksom

UTZS.popd.oj se öfver andra 1. se dem öfver axeln),

förakta; deraf tänka högt öfver sig, hafva höga

föreställningar 1. tankar om sig, Tzap' o Rom.

12: 3 hafva högre tankar om sig än .

*

b-ep(poc, a, ov (bildadt af brrép, liksom Tzarpcuo;

st. -ajios af Tzazifp) öfver 1. deröfver befintlig;

neutr. scil. oixrjpa öfvervåning, rum i öfra vånin-

gen, öfverrum, Act. 1: 13 al. Hos Hebraeerna

voro husen oansenliga och för det mesta envå-

ningshus; taken, hka bestodo af vattentät gips 1.

af tegelstenar (se d~oorsydZco Mc. 2: 4, Lc. 5:

19), voro, ss. ännu i dag i Österlandet, platta,

omgifna med ett bröstvärn (~p>S, artipdvrf)

och i midten 1. på endera sidan något upphöjda

för att afleda regnvattnet. Till taken kunde man

uppstiga på 2;ne trappor, af hvilka den ena ledde

till det inre af huset, den andra omedelbart ut

på gatan; på dessa tak plägade man hämta frisk

luft, sofva, öfverlemna sig åt stilla betraktelser,

bedja, uppresa löfhyddor och företaga religiösa öf-

ningar m. m.; dit flydde man äfven och försva-

rade sig emot fiendtliga anfall — det var lätt att

öfverstiga takens bröstvärn och på detta sätt från

det ena taket till det andra gä längsutåt en hel

gata (jfr Mt. 24: 17 och parallelställen). — Men

utom denna tillflyktsort voro väl de flesta i syn-

nerhet bättre husen försedda med ett UTZspiuov.

som på Hebräiska hette "^7^.1 och begagnades

till bönerum, matsal, sof- och gästkammare, sjuk-

och likrum, äfvensom till lärosal; i ett sådant

öfverrum höll Frälsaren nattvarden med sina lär-

jungar (se dvd.-j-w.ov Mc. 14: 15), och i ett så-

dant samlades lärjungarne efter Hans himmelstärd

(Act. 1:13). I afseendc på dess läge företer sig

någon svårighet; antager man emellertid, ss. de

flesta göra, att Frälsaren Mc. 2: 4, Lc. 5 19



lärde i ett bnepwov, och jemför beskrifningarne

på begge ställena, så följer deraf klart, att detta

rum låg under hustaket, och man måste då före-

ställa sig, att det i vanliga fall utgjorde ett slags

utbyggnad 1. altan, som hade 2:ne utgångar, af

lika den ena ledde ner i huset, den andra ut på

gatan; om någon gång detta rum var en bygg-

nad ofvanpå sjelfva taket, från hvilket man genom

en dörr gick in i rummet, måste lemnas derhäu.

brcéyco (s/w) hålla under; inträns, hålla sig under,

underkasta sig, uthärda, bära, lida dlxrjv straff

Jud. 7.
*

bwqxoos, ,ov (uttolxouco) lyssnande till, hörsam, lyd-

aktig, lydig, ztvc Act. 7: 39, absol. 2 Cor. 2: 9,

Phil. 2: 8.

brrypezéco, Tjaa (följ.) förrätta svåra handarbeten,

gå tillhanda, betjena, tjena ttvi Act. 13: 36 al.

UTcqpétTjs, ou, b (bnå, épézye roddare af epéaaco

ro) egentl. underroddare, matros; i allmänhet den

som förrättar svåra handarbeten, handtlangare,

tjenare, uppassare a) vid synagogan Lc. 4: 20,

b) vid Synedrium Mt. 26: 58 al., c) i allmänhet

vid en rätt: rättsbetjent Mt. 5: 25 (dermed me-

nas egentl. englarne, se Mt. 13: 41 följ., d) med-

hjelpare, biträdare åt Apostlarne (i synnerhet vid

dophandlingen) Act. 13: 5, e) ordets 1. Christi

tjenare Lc. 1: 2, Act. 26: 16, 1 Cor. 4: 1.

unvoq, ou, o (sannolikt beslägtadt med utzzcoz — af

brco — supinus af sub, hvaraf kommer so in-

nu s, qsi svpnus, sumnus) egentl. liggning bak-

länges 1. på ryggen, sömn Mt. 1: 24 al.

bnå, pra>pos., framför vocal b<p 1. un = sub, un-

der l:o) med genit,.: A) loci utmärker stället,

Iwarunder ngt varit och hvarifrån det utgår t. ex.

Åuecv mnouz bnb zou Cufou lösa hästar zou Zuyou

från oket bnå under hvilket de varit; denna rent

locala betydelse fkmr ej i N. T. — B) personae

om personen, hvarifrån ngt utgår, i synnerhet vid

begreppet af ett 'lidande (passivt), underordnadt

förhållande — »af», »utaf»; denna betydelse har

det öfverallt i N. T. och det så väl a) efter verba

passiva ss. Mt. 4: 1 al., äfven éveyävjvat b. z?js

peyakonpenouz då$y<; 2 Petr. 1: 17 framföras

af den herrliga äran (= Gud; se för öfrigt <pépco),

som ock b) efter verba nentra med passiv bety-

delse ss. nu.oyeiv Mt. 17: 12 al. och c) verba

activa, som jemte objectsaccusativen innehålla be-

greppet af lidande inverkan ss. Åapfildvscv (~Åy-

fås) bnå Ttvoc 2 Cor. 11: 24, bnopévecv uvzc-
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Xoyiav b. zivoz Hebr. 12: 3 lida motstånd 1. gen-

sträfvighet utaf ngn; äfven ånoxzscvetv (ztvå) b.

zcvoz Apoc. 6: 8 döda 1. låta döda ngn af 1. för-

medelst ngn. — 2 ro) med accus.: A) loci om

utsträckning i rummet a) rörelse: under, inunder,

bortunder ss. Mt. 5: 13, 8: 8 al., éx zyj<; b. zbv

oupavbv £?c zr
t
v x. z. A. Lc. 17: 24 ifrån den

ena trakten under himlen till den andra; nedan-

för ss. b. ro bnonådcov pou Jac. 2: 3 nedanför

min fotapall; trop. komma under ss. xpiaiv, é$ou-

aiav o. s. v.
;

b) hvila ss. elvac b. zvjv auxvjv Joh.

1: 49, b. rov oupavåv Act. 2: 5 al.; trop. ss.

elvac bn e^ouatav, b. riva al., b(p dpapziav Rom.

3: 9 befinna sig i syndens våld (under dess välde

ss. slafvar), b. vopov, yaptv. — B) temporis b.

zbv opäpov Act. 5: 21 inemot gryningen 1. dag-

bräckningen. — 3:o) med dat. fkmr ej i N. T.

unoj3dÅÅa>, éftaXov (ftdÅÅoj) egentl. kasta, ställa,

skjuta inunder, understicka; hemligen an-, be-,

tillställa 1. vidtala = bnonépna), subornare

Act. 6: 11.
*

t bnoypuppoz, ou, b (bnoypd(pa> underskrifva, förse

med underskrift; nedskrifva, uppskrifva hvad en

annan dikterar; föreskrifva, skrifva före för dem

som skola lära sig skrifva) föreskrift, förskrift —
un. naidixol föreskrifter för barn, i hvilka samt-

liga bokstäfverna voro sammanfattade i ord t. ex.

pdpnze o~(f\y<; xÅäxp Cftuyihjdov, äfven teckningar

att copiera af nybörjare — mönster, förebild, före-

döme, exempel (= följ., zuno^) 1 Petr. 2: 21. *

bnådeiypa, aroz, tå (följ.) egentl. det undervisade,

anvisning, kännetecken; deraf a) föreskrift, före-

bild, mönster, exempel (=- napdoecypa) Joh. 13:

15, Jac. 5: 10; afskräckande exempel, varnagel

2 Petr. 2: 6, rAnze.iv sv zu> auzw uti. ånetöeias

Hebr. 4: 11 falla (och blifva liggande) i samma

afskräckande exempel af ohörsamhet (hvaruti de

ohörsamme Israéliterne i öknen föllo); — b) =
åvzizunov motbild, afbild, copia Hebr. 8: 5, 9: 23.

unoåeixvupc, åsc$(o, édet$a (deixvupc) egentl. visa

underhand, oförmärkt, hemligen; deraf undervisa

a) lära Mt. 3: 7, Lc. 3: 7; — b) visa Lc. 6:

47 al., zå ndvza Act. 20: 35 i alla stycken (ge-

nom mitt exempel).

unodéyopac, oéoeypai, ede^d/irjv (déyopac) upp-

taga, i synnerhet gästfritt 1. vänligt emottaga

Lc. 10: 38 al.

bnodéco; dédepac, edeadprjv (oéco) binda under,

med. binda under (fötterna) på sig, ss. det ock
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heter rowc nödax x. z. X. Eph. 6: 15 (se kzot-

paaia), zä aavddha Act. 12: 8 taga på sig sina

sandaler (egentligen binda dem under fötterna på

sig); p. p. p. aavddlia Mc. 6: 9 med sandalerna

på sig.

bnöårjp.a, ar«c, vå (fgde) det underbundna, sandal,

såla (sko); sandalerna betäekte blott fotsulan, voro

af läder 1. trä och bundos under foten med öfver

densamma gående remmar 'ipdvzsc;; fkmr Mt. 3:

11 al., se ftaoza^co. — Anm. På sednare tider

liknade bn. (xolXov) mera Romarnes calceus ett

slags halfstöfvel 1. sko, som betäckte hela foten

ofvan och under.

bnodcxoz, ov {dtxrj) liksom under rättegång, ankla-

gad; deraf brottslig, straffvärd ztvi för ngn, i

ngns ögon Eom. 3: 19. *

bno^uyiov, ou, zo, egentl. adj. neutr. af bnoQjyioz

(0->Y<'iS) som är under oket, scil. xzvjvos; ök, dra-

gare, lastdjur, brukas i N. T. om åsnan Mt. 21: 5,

2 Petr. 2: 16.

bno^cövvupi (Ccbwupi) undergördla, uuderbinda Act.

27: 17 d. ä. genom tåg omkring skeppet, som

gingo under kölen, fastare sammanhålla dess sidor

dels emot vågornas påträngande, dels för att före-

komma dess sönderfallande vid strandning. *

bnoxdzco, adv. (bno, xdzco) nedunder ( )( bnspdvco

uppöfver), inunder, under med genit. Mc. 6: 11 al.

bnoxpbopat (xpweo) a) gifva besked på, svara =
ånoxpivopat; b) spela en rol i ett drama, före-

ställa en person, maskera sig, förställa sig, ställa

sig som om, låtsa Lc. 20: 20 = nposnotoupai. *

unoxptOLS, sax;, v) (fgde) maskering, förställning,

skrymteri, skenhelighet Mt. 23: 28 al.

UTZOxpizijZ, nu, b (se fgde) egentl. den som maskerar

sig, skådespelare; deraf den som ser annorlunda

ut än han är, skrymtare, hycklare, skenhelig Mt.

6: 2 al.

bnoXapftdvco, éXaftov (Xapfidvco) egentl. taga under,

suscipio a) taga undan 1. bort uno ztvos Act.

1: 9 ifrån ngn; b) upptaga välvilligt, undfå 3

Joh. 8; c) upptaga scil. zbv ?J)yov talet, taga vid

der en annan slutar, taga till ordet Lc. 10: 30;

d) antaga, inbilla sig, förmoda, tro Lc. 7: 43,

Act. 2: 15.

bnoXecppa, azoz, zo (följ.) egentl. det qvarlemnade,

qvarlefva, återstod, rest Rom. 9: 27
||
xazdÅstupa

(med emphasis: blott resten).
*

bnoXsinaj, eXeiifdrjv (Xsinco) qvarlemna, lemna efter

sig; pass. blifva 1. vara öfrig Rom. 11: 3.
*

ÖTZOTzÖdtOV

bnoXf)viov, ou, zö (X.rjvtK) ett kärl 1. kar, som sättes

under vin- 1. o\]opressen för att låta vinet 1. oljan

rinna deruti, vinkar Mc. 12: 1.
*

bno)dpnd.vai — bnoXsinco 1 Petr. 2: 21.
*

bnopbjio, psuöj, pspévrjxa, épeiva (pévco) a) blifva

qvar. på sitt ställe, stadna Lc. 2: 43, Act. 17: 14;

— b) hålla stånd, härda ut absol. Mt. 10: 22 al.

(i bekännelsen af Christi namn) )( åpvsioäat 2

Tim. 2: 12, visa tålamod 1 Petr. 2: 20, Jac. 5:

11; ratt Rom. 12: 12 hålla stånd emot 1. härda

ut med ngt; zi 1 Cor. 13: 7 al. uthärda, tåla,

med tålamod fördraga, dvztXoyiav bno zivos Hebr.

12: 3, se bno.

bnopipvrjaxoj, pvrjoco, éfivqaa; epvTjabrjV (pipvfj-

axco) föra ngn till minnes, påminna, erinra ttvd

n Joh. 14: 26 1. zivd nsni zivo^ 2 Petr. 1: 12

ngn om ngt, zivos zt 3 Joh. 10 förehålla ngn

ngt (hans uppförande); zi 2 Tim. 2: 14 om ngt,

zivd. med infin. Tit. 3: 1 1. med vzi Jud. 5; —
pass. föra sig till minnes, påminna 1. erinra sig,

komma ihåg zivik Lc. 22: 61 ngt.

bnopvrjaiz, eax;, rj (fgde) erinring, påminnelse, håg-

komst év bn. 2 Petr. 1: 13, 3: 1 genom erin-

ring, un. XMpftdvsiv zivo<; 2 Tim. 1: 5 erinra sig,

komma ihåg ngt.

unopovr), r}<;,
-fy

(bnopivcd) egentl. qvarblifvande

;

deraf uthållighet, ihärdighet, ståndaktighet, tåla-

mod Lc. 21: 19 al., b 9sbc riyc un. Rom. 15: 5

tålamodets Gud d. ä. Gud som tålamodet gifver,

xatf bn. ipyou åya&ou Rom. 2: 7 med ihärdig-

het vid ett godt handlingssätt, rj bn. zrjc é/.niöoz

1 Thess. 1: 3 den uthållighet (under alla hinder

och anfäktningar), genom hvilken edert hopp på

J. Chr. utmärker sig, tåligt fördragande 2 Cor.

1: 6, év un. 1. åt' un. Lc. 8: 15 ståndaktigt,

tåligt.

bnovoéco (voéco) tänka ngt under ngt, misstänka,

ana, förmoda, mena, Act. 13: 25, 25: 18; äfven

så småningom märka, blifva varse, varsna zi Act.

27: 27.

hnövoia, «c, ij (fgde) misstanke, misstroende 1 Tim.

6: 4.
*

bnonid^co, sämre form för bnionid^io. hkt se.

bnonXéco, énXsuaa (nXJco) segla under 1. nedanför

t. ex. en ö Act. 27: 4. 7.

bnonvéco, énvsuaa (nvéto) småbiåsa, blåsa lindrigt

Act. 27: 13.
*

bnonöoiov, ou, zö (uno, nou<;) det som är under

fötterna, fotapall Jac. 2: 3; annars tillägges vwv



bnöaraaiq

nodwv Mt. 5: 35 al., ti&évai tivä un. ta>v no-

åcov abtou Mt. 22: 44 al. sätta 1. göra ngn till

pall för sina fötter d. ä. fullkomligt besegra och

underkufva (har afseende på de gamles sed att

sätta foten på den besegrades nacke).

bnbataai^, etos, i] {bfiaxrjpi ställa under) ställande

under a) det som ställes 1. lägges under, underlag,

grundval metaphor. nioxis éX<ni£opévcov bn. Hebr.

11: 1 tron är en grundval för det som man hop-

pas (andra antaga betydelsen »tillförsigt", hvilken

också är lämplig); — b) ställningen under eller

det tillstånd, då man underkastar sig ngt, uthål-

lighet!, ståndaktighet, fast förtröstan, tillförsigt 2

Cor. 9: 4 al., rj dpyrj X7j<; bn. Hebr. 3: 14 till-

försigtens begynnelse = den fasta tillförsigt vi

hade i början; — c) det som utgör grunden, det

väsendtliga af en sak, substans, väsende yapaxxvjp

riyc un. Hebr. 1: 3, se ia.po.xrqp.

bnoatéXXaj; zattiXdp-qv {axéXXoS) ställa, draga un-

dan (neder, in ss. segel), éautöv Gal. 2: 12 draga

sig undan (af feghet och rädsla); äfven i med.

draga 1. hålla sig undan, tillbaka (af fruktan)

Hebr. 10: 38, underlåta att med tou p-'q och

~infin. Act. 20: 20 (liksom ixepsuyco tou py —
negationen öfversättes ej), äfven Act. 20: 27,

hvaraf synes att oudkv tcov aupcpepövtcov Act.

20: 20 är object till åvayyelXai.

bnoatoXq, iyc, q (fgde) undandragande, nedslagen-

het, feghet Hebr. 10: 39.
*

bnoatpicpco, atpé</>a>, éatpsilia {atpécoco) vända om,

tillbaka; inträns, vända sig om 1. vända om 1.

tillbaka, återvända Mc. 14: 40 al.

bnoatpcövvupi (atpojvvupi) breda under z't Lc.

19: 36.
*

bnotayq, iyc, 'q (följ.) underordnande, undergifvenhet,

lydaktighet, lydnad 2 Cor. 9: 13 al., un. riyc bpi-

Åcas bpcbv 1. c. lydnad 1. hörsamhet för eder be-

kännelse (emedan J ären så hörsamma eder christ-

na trosbekännelse).

unotdaaco, ixa$a; tayqaopai, tétaypai, Btdyqv

(tdaow) ordna 1. ställa under, underkasta ti tive

ngt ngn 1. ngns våld 1 Cor. 15: 27. 28 al. 1.

bnb touz nödax 1. bnoxdtco tcov nodaov tivoc

1 Cor. 15: 27, Hebr. 2: 8; pass. ställas under

1. underkastas ngns makt 1. välde 1 Cor. 15: 27.

28 al., äfven med reflex, betydelse: underkasta sig

1. foga sig efter ngns vilja, vara undergifven (un-

derdånig) tivi ngn 1. ngt Lc. 2: 51, Rom. 8:

20 al. — Anm. Efter bnota.aaop.svoi x. t. Å. Eph.

Mclundor, Grek. Lex. t. N. T.
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5: 21 bör suppleras bnoto.aasaBcoaav, som lika-

ledes bör underförstås Eph. 5: 24; likaså höra

participierna 1 Petr. 2: 18, 3: 1. 7. 9 till det

allmänna bnotdyqts 1 Petr. 2: 13.

bnotiäqpi, sd-qxa (xtäypi) sätta 1. lägga rov xpd-

yj}h)V sin hals under (scil. xfj po.yalpa svärdet)

Rom. 16: 4 d. ä. blottställa sig för yttersta (=
lifs) fara; med. underlägga, ingifva, suggero,

råda, varna, förmana, förehålla tivi ti ngn ngt 1

Tim. 4: 6.

unotpéyco, sdpapov (tpsyco) löpa inunder, nedanför,

ila tätt utmed vqaiov en holme Act. 27: 16. *

bnotuncoai^, ecoz,
s
q (bnotunbco afbilda, afteckna af

bnå, tunos) afbildande, afbildning, teckning, ut-

kast; i N. T. förebild = bnoosiypa 1. tunoq,

tivåq för ngn 1 Tim. 1: 16, un. sys uyiaivbv-

tcov Xbycov 2 Tim. 1: 13 haf 1. behåll (för dig

= till din ledning) en förebild af de sunda ord

o. s. v. (se byiaivco).

bnocpspco, bn-qvsyxa, unqvsyxov (cospco) l:o) bära

undan 1. bort (ur en fara); — 2:o) och i N. T.

bära en börda, under hvilken man befinner sia
-

,

bära, fördraga, utstå, ståndaktigt uthärda 1 Cor.

10: 13 al.

bnoycopsco, ~qaa (ycopéco) egentl. rymma undan; gå,

vika, draga sig undan 1. tillbaka Lc. 5: 16, 9: 10.

bnconid^co (bncbniov under ögonen — af uno, å><j)

öga — ansigte, äfven slag i ansigtet) slå ngn i

ansigtet, så att han blir brun och blå under ögo-

nen, sades egentl. om boxaren (nuxtqs), metaphor.

Lc. 18: 5 slår mig blå i ansigtet (domaren tän-

ker sig hånande detta fall), bn. pou tb acopa 1

Cor. 9: 27 slå min kropp brun och blå (Paulus

bibehåller bilden från nuxts.ua) i fgde vers).

£»C, btk, b, q sus, svin 2 Petr. 2: 22, se xuXiapa. *

uaaconoz, ou, i] (^IIN) hyssopus (officinalis),

isop, en bekant kryddört, hvaraf knippor nyttjades

vid heliga be"stänkningar Hebr. 9: 19; då stängeln

i Österlandet blir 1 å 1^ fot hög, så var en så-

dan fullkomligt lång för att räcka Frälsaren på

korset en med ättika fylld svamp Joh. 19: 29,

helst man icke bör föreställa sig korset alltför

högt (se ataupöq).

batspéco, fjxa, -qaa.; -qftqv (uarspos) l-.o) komma

senare 1. för sent Hebr. 4: 1, metaphor. vara 1.

blifva efter ånb tivoz Hebr. 12: 15 co blifva efter

(och komma) ifrån ngt = gå förlustig ngt; stå

efter 1. tillbaka för någon, vara ringare än ngn

44
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Ttvö<; 2 Cor. 11: 5, 12: 11 (oddév i intet afse-

ende), xi ert bar. Mt. 19: 20 hvari står jag ännu

efter 1. tillbaka? äfven absol. vara ringare, oan-

senligare 1 Cor. 12. 24. — 2:o) brista, fela, fat-

tas Joh. 2: 3, sv as 1. aot bar. Mc. 10: 21 ett

fattas dig; lida brist sv xcvt Lc. 22: 35 på ngt;

— pass. stå efter, vara underlägsen 1 Cor. 8: 8;

lida brist (på det nödvändigaste) absol. Lc. 15: 14,

2 Cor. 11: 8, liafva brist Phil. 4: 12, lida nöd

Hebr. 11: 37; hafva 1. lida brist ev xtvt 1 Cor.

1: 7 inom 1. i ngt, lida brist på 1. sakna 1. vara

utan twoc Eom. 3: 23.

-J-
baxéprjpa, o.xo<;, ro (fgde) egentl. varandet 1. stå-

endet efter; deraf a) det felande, det som fattas,

brist xå bar. xcov &X't<pscov x. r. X. Col. 1: 24

(se åvxcivaxArjpöco), to bpcov bar. ty)z Xsixoup-

ylas Phil. 2: 30 (se åvanX^påco), xoxapTi^siv xå

bax. xrjs -Kiaxsax; 1 Thess. 3: 10 förfullständiga

trons brister d. ä. hvad som ännu fattas i tron

för att vara fullkomlig, xb bpsxtpov bax. 1 Cor.

16: 17 saknaden af eder d. ä. eder frånvaro; —
b) brist, behof, armod Lc. 21: 4 al.

t baxépyacz, eoxr, 'Q (se fgde) brist, medellöshet

Mc. 12: 44, iråkad brist Phil. 4: 11.

oaxspov, adv., egentl. neutrum (af följ.) sednare,

sedermera, sedan, efteråt, derefter absol. Mt. 4:

2 al, med genit. ttuvtiov Mt. 22: 27 (Lc. 20: 32)

sednare än, efter, sist af alla.

uaxepos, a, ov, comparat. (af oviss stam) sednare,

senare, derpå följande, kommande xa.tpoi tider 1

Tim. 4: 1.
*

bipoivco väfva Lc. 12: 27
||
xoma Tisch. *

bcpavxtK, 7), öv adj. vble (af fgde) väfd éx tcöv ävto-

&sv di" oÅou Joh. 19: 23 ofvanifrån allt igenom

= äppacpoz, hkt se.
*

b<pqÅÖ<;, r/, öv (u<po<;) comparat. bc/irj/örepoi:, l:o)

hög, högt liggande ss. opoz Mt. 4: 8 al., Ta bip.

Hebr. 1: 3 ( ,| p'i"lp) höjderna, himlahöjderna,

himlen, b^Tj/Jnspoc; tcöv oupavcov Hebr. 7: 26

högre än himlarne, upphöjd öfver himlen; •

—

2:o) upphöjd, upplyftad fipayuov arm Act. 13: 17

(Jehova föreställes ss. anförare med upplyftad arm

— till försvar emot alla fiender — tåga i spetsen

för sitt folk): metaphor. to sv åvfypcbizois btp.

Lc. 16: 15 det som gäller högt iblaud menniskor,

xå b(jj. cppovslv Rom. 12: 16 hafva högtrafvande

tankar, höga ting i sinnet.

f b^fjÅocppovsco (fgde, cppovsco) tänka högt 1. stolt

om sig, vara stolt, högmodig llom. 11: 20, 1

Tim. 6: 17.

uijjioTOtz, 7], ov, superlat. bildad (af följ. 1. u^i adv.

högt) högst, aldrahögst, to. 5</'cara Mt. 21: 9 al.

det som är högst, himlen; metaphor. om Gud,

den högste, aldrahögste (|iv$7) Mc. 5: 7 al.

ucf>oz, so$, xå (af utzo, jfr utiutoz högst) höjd Eph.

3: 18, Apoc. 21: 16, xax s^oyijv himmelshöjd,

himmel (jfr C i "IS) Le. 1: 78 al. ; metaphor. hög-

het, värdighet b xansivbs xaoyuadco sv xcp bé.

auTou Jac. 1: 9 den ringe berömme sig af sin

höghet 1. söke sin berömmelse i det som upphöjer

honom (neml. uti att vara Guds barn; ty himmel-

riket hörer de andligen fattige till Mt. 5: 3).

bcpåai, coaa; coä^aopat, cottrjv (fgde) höja, lyfta i

höjden, upphöja Joh. 3: 14 (om kopparormen),

ibid. och Joh. 8: 28 (om JEsu upphöjande på

korset, korsfästelse), Joh. 12: 32. 34 (syfta ock

på korsdöden jfr v. 33, och bilda liksom öfver-

gången till Hans upphöjande till himlen och sit-

tande på Fadrens högra hand) Act. 2: 33, 5: 31;

— metaphor. upphöja (till ära och lycka) Mt. 11:

23 al., sauxöv Mt. 23: 12 al. sig sjelf d. ä. vara

stor i sina egna ögon, hafva stora 1. höga an-

språk — )( xa~sivöco.

5(/'copa, etroc, xö (fgde) egentl. det upphöjda; upp-

höjniug, förskansning 2 Cor. 10: 5 (vall, borg,

torn); höghet, höjd Rom. 8: 39 (hvarken höjd 1.

djup d. ii. ingen dimension af rummet kan skilja

oss o. s. v.).

f dhj.yos, oo, b (följ.) storätare, fråssare Mt. 11: 19, cpcuXövrfi, ov, b (äfven cfadcövrjs, cfSAÖvr;;, <fs?.cl>-

Lc. 7: 34. vf)s — per metathesin st. (paivölr^ p tenni ii
—

cpdfco, obruklig stam till cpdyopai, etpayov, se éa&cco. pallium) tät öf\ erklädnad, resmantel; andra:



<pa(vm

kappsäck, bokfodral j fkmr 2 Tim. 4: 13. Det är

i synnerhet denna vers, som så mycket försvårat

undersökningen om tiden, då 2:dra brefvet till

Timotheus författades; ty man har icke utan skäl

anmärkt det orimliga deruti, att Paulus i Rom
efter omkring 5 års tid kunde fråga efter de här

omnämnda och vid sista resan från Corinth öfver

Macedonien i Troas qvarlemnade saker. Detta sy-

nes åter antyda, att detta 2:dra bref skrefs tidi-

gare, men från samma ställe som brefven till Co-

losserna, Philemon och Epheserna d. v. s. från

Csesarea icke långt efter Pauli vistande i Troas;

emellertid talar 2 Tim. 1: 17 bestämdt häremot,

så framt man icke skulle emot all vana öfversätta

yevbpevoz ev PcLprj med »sedan han varit i Rom».

Derföre har man sett sig nödsakad att antaga en

Pauli 2:dra fångenskap i Rom, hkn dock saknar

all historisk bevisning och äfven efter de af dess

nyaste försvarare anförda skäl alltid blir högst

problematisk (se Huthers inledning till Pastoral-

brefven, Göttingen 1850).

faivco, (pavcb; favrjaopat, é<pdvfjv (y>dco, <pdo<;,

(pcös) — Act. l:o) träns, bringa i ljuset 1. dagen,

göra synlig, uppenbara o. s. v., fkmr ej i N. T.

— 2:o) inträns, lysa, skina Joh. 1: 5 al. — Pass.

a) komma i dagen, synas, blifva synlig Mt. 2: 7

(om stjernan — Herodes frågade Magierne: huru

länge synes stjernan 1. låter den se sig?), Mt.

13: 26 (om ogräset) o. s. v., <p. épatoi Mt. 13:

26 de synas däglige, cbaét XJjpoz Lc. 24: 11 ss.

tomt prat, zd (paivbpeva Hebr. 11:3 synliga ting

1. föremål för sinnliga varseblifningen ( )( vooopeva

tänkta, logiska ting); visa 1. uppenbara sig, Mt.

1: 20, 2: 13. 19 (om englarne), Mc. 16: 9 (om

den uppståndne Frälsaren), Lc. 9: 8 (om Elias),

7Tou (po.vélzai 1 Petr. 4: 18 hvar skall han visa

sig? == han skall icke bestå (samma tanke som

i Ps. 1: 5); framstå åpapzcoÅöz Rom. 7: 15 syn-

dig, dnxipoq 2 Cor. 13: 7 ss. bepröfvad, (pco-

azvjpe<; x. r. Å. Phil. 2: 17 (se (pcoazijp); — b)

liksom doxéco, ss. zi bpiv (p. Mc. 14: 64 hvad

synes eder? hvad är eder tanke?; — c) vara ly-

sande, lysa Apoc. 8: 12.

(PdÅex, äfven 0aÅéx, b indecl. Q^B delning, sprid-

ning) Phaleg Lc. 3: 35.
*

(pavepås, d, 6v (faivco, é(pd.vr]v) full af ljus, lysan-

de, synlig, tydlig, uppenbar (för allas ögon) Act.

4: 16, Gal. 5: 19, <p. Ttocecv Mt. 12: 16, Mc.
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3: 12 uppenbara, upptäcka, ev rep (p. Mt. 6: 4

(18) uppenbarligen 1. offentligen 1. inför allas

ögon, b ev zcp <p. Rom. 2: 28 den som är det

i det yttre 1. utvärtes; känd, bekant (pavepos elpu

1. yivnpai Mc. 6: 14 al., ek f- éX&elv Mc. 4:

22, Lc. 8: 17 komma i ljuset, blifva bekant.

(pavepbco, (bcrco, coaa; mfyqaopai, copac, tbHrjV (fgde)

göra synlig, uppenbar, uppenbara zi 1. Tive zt Joh.

2: 11 al.; pass. afslöjas, uppenbaras, uppenbara

sig, blifva synlig, upp- 1. framträda Mc. 4: 22

scepe, ev zeve Joh. 9: 3 uppenbaras på ngn, <pa-

vepoupevoi Szt éaze x. z. Å. 2 Cor. 3: 3 då det

är uppenbart, att J ären (enligt profangrek. con-

struetionen: ipavepbq 1. drjkbc; elp.t bzi ttocco det

är tydligt att jag gör — och regeln: impersonella

satser förvandlas ofta till personella), éäv wave-

pco&fj 1 Joh. 3: 2 så snart som det blifvit uppen-

bart (neml. hvad vi skola varda).

<pavepcb<:, adv. (af (pavepås) tydligen, synbarligen,

uppenbarligen, offentligen )( Åddpa och ev xpu-

nzcp; fkmr Mc. 1: 45 al.

f ipavépcoaiq, ecoz,
fy

(<pavep<ko) uppenbarande, of-

fentliggörande zou nvebpazoq 1 Cor. 11: 7 (så

att hvar och en som fått en andlig gåfva, gör

den H. Ande bekant genom charismatisk verksam-

het), riyc dlrfteiat; 2 Cor. 4: 2 (derigenom att vi

kungöra den i evangelio innefattade sanningen).

<pav(K, ou, b {(paivoS) lykta, fackla Joh. 18: 3.
*

(fiavourjÄ, b indecl. (^frOJS Guds ansigte) Phanuel

Lc. 2: 36. *

(pavzd^a) (apaived) göra synlig; pass. synas, visa sig,

zb f. Hebr. 12: 21 synen (neml. på Sinai berg,

jfr Deuteron. 9: 19).
*

<pavzaoia, az, rj (fgde) egentl. synliggörelse, uppträ-

dande (för att väcka uppseende), uppseende, prakt,

ståt Act. 25: 23. *

(pdvzaapa, azoq, zb (se fgde) syn, spöke Mt. 14:

26, Mc. 6: 49 (Lc. 24: 37).

<pd.pay£, ayyoq, !
q (beslägtadt med ipdpoyf; strupe,

svalg af obrukligt <pdpco = ayi^co) klyfta, spricka,

remna, dal Lc. 3: 5.
*

(Papacb, b indecl. (koptiskt ord, som betyder konung)

Pharao, gemensamt namn för de äldste ^Egyptiske

konungarne (liksom Ptolomwus för de sednare af

Macedonisk stam), understundom förenadt med
det egentliga personnamnet t. ex. Pharao Necho;

fkmr Act. 7: 10. 13. 21 al.
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0apé£, b indecl. (P^B spricka, rem na, öppning)

Phares, Jtidas' son med sin sonhustru Timmar

Mt. 1: 3, Lc. 3: 52.

@apirraioz, o'j, b (qsi H>1"]B u.<f(opurp.évnc, söndrad

af skilja, söndra) Pharisé, egentl. afsöndrad,

from, emedan en sådan skilde sig från den pro-

fana mängden genom sin helighet (jfr Lc. 18: 11).

När denna religiöst-politiska sekt först uppkom,

kan icke bestämdt uppgifvas; dock framstod den

visserligen icke i utbildad form före Maccabäiska

tidsåldern, hvarefter den utbredde sig öfver hela

Judiska landet och utgjorde flertalet af Synedri-

sterna (jfr Act. 5: 34, 23: 6 följ.). Under -He-

rodes uppgick antalet af pharisreer till 6000. På

Frälsarens tid delade de sig i flera scholor, bland

hvilka de berömdaste voro Hillel och Schammai, —
de förre representerande det mildare, de sednare

det strängare partiet; men alla dessa uppträdde

till följe af sin på det yttre riktade helighet med

häftighet emot Frälsaren, som yrkade på den inre

sinnesförändringen. De utmärkte sig i följande

punkter: l:o) antogo de utom den skrifna lagen

äfven muntliga traditioner, Tzapadöoeiz (i"!/2j?),

hvilka i synnerhet angingo yttre religionsbruk, på

hvilka de liksom på hvarje i ögonen fallande verk-

helighet satte ett högt värde; — 2:o) förklarade

de den skrifna lagen med stor stränghet och mest

bokstafligt och höllo ritualföreskrifterna för vig-

tigare än moraliska känslans fordringar; dock fun-

nos undantag (se t. ex. Joh. 3: 1 följ., Act. 5:

34); — 3:o) trodde de på ett oundvikligt öde,

hkt dock icke helt och hållet inskränker menni-

skans fria handlingar; på själens odödlighet, krop-

pens uppståndelse, tillvaron af goda och onda

englar. — I afseende på Sadducreernas motsatta

åsigter, se 2addouxaio<;. — Emedan de enligt

M 1 och 2 satte ett högt värde på det yttre,

utan att i allmänhet fråga efter det inre, så an-

sågos de för skrymtare och skenheliga, ss. ock

Frälsaren ofta kallar och skildrar dem i sina tal

och liknelser; fkmr Mt. 5: 20 följ. scepe.

fappaxsia, «c, ~f] (<fappa.xs6co använda läke- 1. tjus-

ningsmedel, äfven gift af (fdppaxov, se följ.) tjus-

ningsmedels användande, trolldom Gal. 5: 20;

Apoc. 9: 21, 18: 23 torde dermed förstås afguda-

dyrkan.

(papp.a.xtu^, éwc, b (fdppaxov egentligen drogue,

medicament, gift, tjusningsmedel o. s. v. af
(f
ap-

<pépti)

puaaoj — (föpoj blanda, pdaaco knåda, hopröra

— använda ett konstigt medel och derigenom läka,

förgifta, förtrolla — allt efter sammanhanget) gift-

blandare, trollkarl Apoc. 21: 8
||

följ.
*

(fapp.o.xiK, oö, b (se fgde) giftblandare, hexmästare,

trollkarl Apoc. 21: 8, 22: 15.

(fäais, £<MC, q ((fo.bco) anmälan, underrättelse Act.

21: 31 (enligt andra af <f?)pi, sägen, rykte).
*

(fäijxcö (ett slags frequentativ- 1. inchoativform af

wäio, <p'i)pi, blott bruklig i prossens infiait. och

participium, samt imperfectum) qsi dictito, före-

gifva, påstå Act. 24: 9 al.

<fd~v7], T)?, 7] (utan tvifvel af navéopac, £r.a.adpr
t
v

smaka, äta) krubba Lc. 2: 7. 12. 16, 13: 15.

<pai)Xo<;, 7], ov (troligen diminut, af <fda>, ipaiviö —
annars kunde det genom den sällsynta biformen

<paupoz, hvaraf Tiaupcx;, per metathesin parvus,

hänga tillsamman med 7zaåa>, Tzauopai; man jem-

före då det Tyska faxd, vårt ful) egentl. svagt

lysande, dunkel, matt, svag, dålig, föraktlig, ond,

elak Joh. 3: 20 al.

(fé-fyos, £oc, tö (samstämmigt med (fdco, <paivco)

ljus, glans, sken Mt. 24: 29 al.

(peidopac, ifziaopm ecpeiodprp; depon. med. skona,

förskona, spara xivoz Act. 20: 29 al.; spara, und-

vika, afhålla sig ifrån 2 Cor. 12: 6 (stil. rou

xwryd.aBo.i), gör intet bruk deraf.

f (peidnpéviös, adv. (af partic. till fgde verb) spar-

samt, njuggt 2 Cor. 9: 6.
*

<pzXövrjs,_ se (paiXövqs.

(fépto, oYffco, yveyxa, rjveyxov ( Lc. 15: 23); rjvé-

Zdrjv fero l:o) bära ri Mt. 14: 11. 18, Mc. 15:

22, Lc. 23: 26 al, föra med sig Act. 14: 13 al,

föra Mt. 17: 17 al, framhafva Mc. 1: 32 al,

framräcka dd.xToXov, %éipa Joh. 20: 27; metaphor.

hafva med sig 2 Joh. 10; — 2:o) bära, fram-

bära, framställa metaphor. xaxTtfopiav Joh. 18: 28

en anklagelse, xpimv 2 Petr. 2: 11 ferre judi-

cium, fälla en dom; — 3:o) bära, uppbära, uppe-

hålla Hebr. 1: 3; — 4:o) bära, fördraga Kom.

9: 22 al; — 5:o) bära, frambringa (frukt) Mc.

4: 8 al — Pass. a) bäras, frambäras Mt. 14:

11 ul, (fcovv^i r^éydrj 2 Petr. 1: 17. 18 en röst

frambärs 1. kom; fara fram Act. 2: 2; föras, drif-

vas Act. 27: 15, 2 Petr. 1: 21; begifva sig till,

fara efter, skynda till ngt etf rc Hebr. G: 1; —
b) framräckas sk t^v

<f.
bph "/dpiv 1 Petr. 1:

13 emot 1. på den nåd, som framräckes 1. er-

bjudes eder (vid J. Chr. uppenbarelse d. ä. Hans



återkomst); — c) fram- 1. inträda, tilldraga sig,

ega rum Hebr. 9: 16.

<peuya>, <peu$op.ai, eipuyov (samstämmigt med <pé-

ftopat, se (poftos) fugio a) fly, taga 1. gripa till

flykten Mt. 8: 33 al, ånö rivoc; Mc. 14: 52 al.

1. ex tivos Act. 27: 30 från ngn 1. ngt, ur ngt,

rivö. i. x't ngn 1. ngt; samma constructionssätt

nyttjas äfven metaphor. i betydelsen: undfly, un-

dandraga sig, undgå, undvika ss. Mt. 3: 7, 1 Cor.

6: 18 al.; — b) fly, försvinna Apoc. 16: 20,

20: 11.

<pyj- 1. @-/]Xi£, aoc, o (lat.) Felix, procurator i Ju-

daea (den ll:te i ordningen, se yyspwv), hvilken

efter Cumani afsättning erhöll denna befattning

af kejsar Claudius sannolikt om hösten 52 e. Chr.

Han var Claudii frigifne slaf, hvarföre han ock,

enligt Suidas, hade förnamnet Claudius; hos Ta-

citus heter han Antonius 'Felix, kanhända derföre

att han tillika var den kejserliga modren Åntojiias

frigifne slaf. Han anses hafva varit broder till

Pallas, likaledes en frigifven slaf hos Antonia, och

skildras af Tacitus ss. grym och herrsklysten. I

Judaeen förmälde han sig med Drusilla, en dotter

till Herodes Agrippa, efter att hafva förledt henne

att öfvergifva sin förra man Azizus, furste i Emesa

(se ApouoiÅÅa). Nästan oafbrutet under sitt pro-

curatel hade han att bekämpa röfvare, banditer

och falska Christi; derjemte att bilägga misshäl-

ligheter emellan de Judiske och Syriske invånarne

i Cassarea, ss. ock emellan presterne och de för-

näme, men uppförde sig vid dessa tillfällen så

häftigt och egennyttigt, att han snarare uppblåste

än utsläckte tvedrägtens låga. Af honom blef ock

Paulus, som i Jerusalem blifvit tagen till fånga

och afförd till Caesarea, i 2:ne år hållen i fängs-

ligt förvar, dock mildt behandlad. Sedan han

blifvit återkallad från sin befattning och kommit

till Rom, anklagade honom Judarne från Csesarea;

dock frikände honom Nero på Pallas' förbön från

allt straff. Hans afskedstagande inträffade troligen

år 61; fkmr Act. 23 och 24 capp.

<pyp.7), 3?c, i] (följ.) tal, rykte, fama Mt. 9: 26,

Lc. 4: 14.

<pyjfii, épco, elprjxa, ecnov, erna; elpyoöftai, etprjpat,

ifip-qb-qv 1. efipédrjv {<päco far i, beslägtadt med

(paivto) egentl. genom språket bringa i dagen, kun-

göra; deraf a) säga, tala, berätta, anföra Mt. 5:

11 sa?pe; inskjutes liksom aio och inquam midt i

talet t. ex. ooc poc, tpijöiv Mt. 14: 8 al.; 3 pers.
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(prjob förekommer understundom utan subject,

hvarvid dels kan förstås rj ypacprj ss. 1 Cor. 6:

16, Hebr. 8: 5, dels r/c en och annan, eller ock

tages ordet imperson. ss. 2 Cor. 10: 10 säger man,

heter det; xakax; 1. xoxfix; eliteiv xiva Lc. 6: 26,

Act. 23: 5 tala väl 1. illa om ngn; ffl? eno<: el-

neh Hebr. 7: 9, se snos; — b) säga ja, bejaka,

äfven påstå, mena, tro Rom. 3: 8 al.; — c) säga

till, bjuda, befalla Act. 11: 22, 2: Cor. 4: 6 al;

— d) säga om, kalla med 2 accus. Joh. 10: 35,

15: 15; — se äfven péco.

(Drjozot;, oi>, 6 (lat.) Festus ; Porcius Festus kom efter

Felix ss. procurator i Judaeen i kejsar Neros för-

sta regeringsår. Knappt hunnen till Palsestina för-

hörde han Aposteln Paulus Act. 25 och erkände

hans oskuld Act. 26, men lät dock, då Paulus

sjelf vädjade till Romerske kejsaren, föra honom

bort till Rom Act. 27. Han fann provinsen oroad

af talrika röfvareband, hka han bekämpade, äfven-

som af en trollkarl, hkn vetat förskaffa sig ett stort

anhang. I anledning af en hög mur, som skulle

betaga konung Agrippa utsigten till det inre af

tempelgården, råkade han i strid med Judarne,

då han tog konungens parti; men han hänsköt

frågan till kejsaren, som dömde till Judarnes för-

del. Han dog efter icke fulla 2 års förvaltning

af sitt embete och fick Älbinus till efterträdare

hösten 62.

(p&ävco, £(f&aaa komma förut, förr än ngn annan,

förekomma xivd 1 Thess. 4: 15; sedan blott kom-

ma, hinna em riva Mt. 12: 28, Lc. 11: 20 till

ngn, ek re Rom. 9: 31, Phil. 3: 16 till ngt,

äypi tiu('k 2 Cor. 10: 14 ända till ngn; etpfta-

aev de xéXoq 1 Thess. 2: 16 kommen

är på dem (Guds) vrede ända till slutet (sin yt-

tersta gräns, så att den snart måste utbryta).

(p&apnk, 7], 6v, adj. vble (af <pfte'ipco) förderfvad,

förde.rflig, förgänglig Rom. 1: 23 al. anopå <pft.

1 Petr. 1: 23 förgänglig säd (härmed syftas på

semen frugum, icke semen humanum), ro <p$. touto

1 Cor. 15: 53. 54 detta här förgängliga (detxri-

x<yc, Paulus ser på sin egen kropp), rå <pft. 1

Petr. 1: 18 subst. förgängliga ting.

(pdeyyopai, é<p#eyt;äpr]v depon. med. knysta, gifva

ljud ifrån sig, tala Act. 4: 18, 2 Petr. 2: 16,

ti v. 18.

<p3ecpco, fdepcö, ecp&ecpa; (p&aprjanpru, k(pddprjv

(samstämmigt med <p3éa>, fdio), fftbaj skafva,

nöta, förminska) förderfva, förstöra 1 Cor. 3: 17
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al. rov vaöv 1. c. templet (skedde genom Levitisk

orening, skada på byggnaden och vårdslöshet i

dess bevakning och uppsigt), vjdrj yp-qazd 1 Cor.

15: 33, se rpäo;, oådévo. scpd. 2 Cor. 7: 2 ingen

har jag ruinerat (förderfvat till hans yttre ställ-

ning);
(f
haprjvai d~b nvos 2 Cor. 11: 3 co för-

derfvas (och bortvändas) ifrån ngt.

fdivo7icopivö<;, 7], bv (fdivbxcopov den tiden af

året, då bncöpa går till ända, höst = fisrontopov,

af fdivoj, se fgde och orrcopa, hkt se) som hör

till hösten, höstlig dévdpa <p&. Jud. 12 höstliga

träd 1. träd om hösten (hka då mista sina löf).
*

fftorpK, oo, b (cpMyyopai) ljud, röst Rom. 10: 18;

ljud, ton 1 Cor. 14: 7 (se dpcoz).

fäovéoj (följ.) afundas, hysa afundsjuka till ngn zivi

(andra reva) Gal. 5: 26 (neml. de öfverlägsna,

med hka man icke vågar inlåta sig i strid), äfven

Jac. 4: 2
||
fovsosze som är bättre läsart.

(pftovoc, oo, b (fdéco, se (fdeipco) afund, afund-

sjuka Eom. 1: 29 al., npo; fä. Jac. 4: 5, se

enmoäéoj.

fäopd, ät;, ij (fäsipco, ifäopa) förderf, förstöring,

upplösning, undergång Eom. 8: 21 al., i) doo-

Xe'ia r^c fä. 1. c. den uti förderfvet 1. förstö-

ringen (v. 20) bestående träldomen, äspiCeiv fä.
Gal. 6: 8 skörda förderf (neml. det eviga); för-

ruttnelsetillstånd, förgänglighet 1 Cor. 15: 42; —
moraliskt förderf 5] fäopd 2 Petr. 1: 4

det i verlden (herrskande) i den syndiga lustan

grundade förderf, 2 Petr. 2: 12 (der en ordlek

förefinnes med fäopd och det följande fäapij-

aovzai), v. 19.

ftdXrj, rjc;, ij (st. mdXrj af rrivco, emov) drickeskärl,

bägare, skål Apoc. 5: 8 al.

fiXAyaäos, ov (filos, dyaäbz) älskande det goda

1. de goda, vän af det rätta Tit. 1: 8.
*

0iXadé),(psia, «c> ij Philadelphia, stad i Lydien med

en christen församling Apoc. 1: 11, li vilken be-

römmes för sin christliga ståndaktighet och tro-

het. Staden var uppbyggd af Pergameniske konun-

gen Attalus Philadelphus och tillföll Romarne år

133 f. Chr. jemte hela riket Pergamus.

ftXadeXfia, «c, ij (följ.) broder- 1. systerkärlek,

syskonkärlek (kärlek emellan christendomssyskon)

Rom. 12: 10 al.

fiXd.deXfo;, ov (<f'tXos. ddsXfö; 1. -ij) broder- 1.

systerälskande, syskonkär (om andliga 1. christen-

domssyskon) 1 Petr. 3: 8.
*

<Pl).7j[J:toV

fiXavdpos, ov (fiXn;, dvijp) som älskar 1. håller

af sin man 1. make Tit. 2: 4.
*

fiXa.väpcozda, ac, '(] (fiXM.väpcouOc menniskoälskau-

de — fcXoz, ävdpojTTOz) menniskokärlek Act. 28:

2, Tit. 3: 4.

fiXMväpdnzcoc;, adv. (se fgde) menniskovänligt, på

ett menniskoälskande sätt Act. 27: 3.
*

fO.apyopia, ax, ij (följ.) yienningekärlek, vinnings-

lystnad, girighet 1 Tim. 6: 10 7j<; zivsc; öpeyö-

p.svot st. oo scil. upyopioo. *

fiXdpyopo;, ov (flX.oc, dpyopoz) pennxngekär, vin-

ningslysten, girig Lc. 16: 14, 2 Tim. 3: 2.

(fiXo.ozo;, ov (fiX.oc, o.bzoo) sjelfkär, egoist, egen-

kär 2 Tim. 3: 2.
*

fiXéa), fjaco, 7]Y.a, Tjaa (fcX.o^) l:o) vara vän, kär,

älska, hafva kär nvd Mt. 10: 37 al.; älska, tycka

om, finna nöje uti, hafva behag till zt Mt. 23: 6

al., äfven med infin. Mt. 6: 5; — 2:o) med

och utan ozbp.azi, kyssa (= xovéco) Mt. 26:

48 al. —

»

Anm. Man plägar skilja emellan dya-

Tzdco, fiXéoj, épdeo och azépyoj (af hka de 2

sistnämnda icke förekomma i N. T.) sålunda, att

dyandco utmärker den minsta graden af kärlek

och azépyto den högsta och ädlaste (kärlek emel-

lan föräldrar och barn), äfvensom att fcXéco —
diligo och épdo) — amo; se ock dya~da>.

<piX-f], '/]<;, ij, femin. till b fi),o;. väninna Lc. 15: 9.
*

fiXrjdovot;, ov, (fiXo;, rjdovrj) njutnxngslysten, äl-

skande 1. begifven på nöje 1. njutning 2 Tim.

3: 4 (pik. — fiX/iäeoi, denna paronomasi

kan i svenskan så återgifvas : »mera för njutuiug

lågande, än efter Gud frågande». *

fiXrjpa, azo;, ro (fiX.éco) kyss Lc. 7: 45, 22: 48.

Osterländningarnes, i synnerhet Judarnes sed att

kyssas, då de helsade hvarandra, framkallade hos

de första christna dytov f., broders- 1. syskon-

kyssen; den kallades dytov, emedan den icke var

ngn profan utan helig — en bild och ett uttryck

af den christliga syskonkärleken, hvarföre den ock

hette (p. dydrcr^ 1 Petr. 5: 14 osculum pacis

(1. a mor is), och ett insegel på de christnas heliga

gemenskap; den gafs i synnerhet omedelbart före

den H. Nattvardens begående, sedan deu gemen-

samma bönen blifvit hållen, och ss. ett insegel

på densamma, orationis signaeulum; fkmr,

utom hos Petrus 1. c, Rom. 16: 16 al.

(PiXijitcov, ovnz, b Philemon, en christen i Colossre,

till hvilken Paulus skref det lilla älskliga recom-

mendationsbrefvet med Onesimus, troligen från



Caesarea (se 'Ovrjaipos). Han synes af Aposteln

sjelf hafva blifvit omvänd till christendomen (Phil.

19) och hade åt församlingen i Colosste upplåtit

sitt hus till samlingsställe (Phil. 2). Paulus kal-

lar honom v. 1 aovepyos; hvilket väl åtminstone

antyder, att han varit en verksam befordrare af

christendomen, om också icke en församlingens

lärare 1. föreståndare. Traditionen gör honom till

biskop i Colossse och låter honom dö martyr-

döden under Nero. Hans hus i Colosspe skall

ännu i 5:te århundradet hafva stått qvar (péypt

xoo Ttapövroq pepéurjxe Theodoret).

@iÄ7]TO<z, oo, b Philetus, en irrlärare, hvilkens tal

frätte omkring sig ss. kräftan 2 Tim. 2: 17; huf-

vudpunkten deruti var, att han jemte Hymenseus

påstod ttjv åudavaaiv :
fjo-q yzyovévai. *

fiMa, «c, ^ (<pdéco) vänskap, kärlek roo xöapoo

Jac. 4 till verlden.
*

OilntTiijGios, oo, 6 (följ.) Philippenser 1. Philipper,

invånare i Philippi Phil. 4: 15.
*

(fitXmizoi, cov, ol (af @cXc7T7ioz, Alexander den stores

fader), en ansenlig stad i Macedonien vid Thra-

ciska gränsen, nordost om Amphipolis, utvidgad

och befästad af Philippus, på den plats,, der byn

Kp7]v~idss (för sitt källrika läge — at xpTjVfj — små-

källorne) förut låg. På den åt vester till Strymon-

floden sig utbredande slätten stod det bekanta

slaget (proelium Philip p ense) emellan Anto-

nius och Octavius å ena sidan och Brutus jemte

Cassius å den andra. Aposteln Paulus kom, på

sin andra missionsresa, ifrån Neapolis till Philippi

år 53, den första stad i Europa, der Aposteln

förkunnade evangelium, men måste snart afstå

derifrån; på sin 3:dje resa besökte han åter Phi-

lippi och det utsådda fröet hade burit sådan frukt,

att der bildade sig en christen församling, hkn

för sitt christliga sinne och sin öfverensstämmelse

med Aposteln var honom särdeles kär, kanske kä-

rast afalla församlingar, hvarom hans epistel, ett

äkta apostoliskt kärleksbref, bär vittne. Också

emottog han till och med understöd af denna

församling. Ganska få Judar bodde i Philippi

och de hade derstädes blott en Ttpo^eoyrj Act.

16: 13, hvarföre den christna församlingen till

största delen bestod af fordna hedningar. — Act.

16: 12 kallas staden xoX/ovzia 1. -la nybygge,

emedan Octavianus (Augustus) låtit ditföra en

coloni från Bom och skänkt henne jus Italicum;

andra förbinda xoÅ. med npcoTT] izoXis och öfver-
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sätta: »den (till rangen) främsta colonistaden i den

delen af Macedonien»; dock torde npä)T7j rroÅcc

(som ingalunda kan betyda hufvudstad, enär Am-
phipolis var det i Macedonia prima) snarare an-

tyda, att staden var den första (ifrån hafvet) uti

provinsen Macedonien d. ä. det egentliga Mace-

donien, som Aposteln besökte (Neapolis var en

hamnstad till Philippi). Episteln till Philipperne

skrefs år 63 1. 64 (i början på året) i Rom

;

fkmr Act. 16: 12 al.

(PtXditTtoq, oo, o (hästvän — af (f'do<;, otttoc) Phi-

lippus l:o) Aposteln med detta namn ifrån Beth-

saida; Johannis Evangelium framställer honom

för oss i några speciella beröringar med Frälsaren

Joh. 6: 5 följ., 12: 21 följ., 14: 8. 9, utan att

dock dessa erbjuda tillräckliga materialier till en

charakteristik af aposteln. Han skall vara den

lärjunge, till hkn Frälsaren sade orden Mt. 8: 22,

Lc. 9: 60. Traditionen låter honom predika evan-

gelium i Phrygien och finna sin död i Hierapolis;

fkmr Mt. 10: 3 al.; — 2: o) en af de 7 diaconi

1 Jerusalem Act. 6: 5, döpte drottning Candaces

kammarherre Act. 8: 26—40, och fkmr ss. hus-

egare i Caesarea Palaestinae Act. 21: 8 under be-

nämning af eöayyeXiarr^, hkt se; — 3:o) Hero-

des' Philippus, son af Herodes den store och Ma-

riamne II, gemål till Herodias och fader till Sa-

lome Mt. 14: 3, Mc. 6: 17; lefde som privat-

man; — 4:o) Philippus Tetrarcha, son af Hero-

des den store och Cleopatra, tetrarch öfver Ba-

tanrea, Gaulonitis, Trachonitis och Ituraea Lc.

3: 1, uppbyggde 1. utvidgade och förskönade Pa-

neas 1. Caesarea Philippi Mt. 16: 13, Mc. 8: 27,

gift med Herodias' dotter Salome; var en stilla

och rättrådig furste och den bäste af Herodes'

söner — dog äfven lugnt och stilla i sin faders

arfvedel.

(fLkötyEos, ov (<fcÅaz, 6s(k) gudälskande, gudfruktig

2 Tim. 3: 4, se fcÅydovoz. *

(PiXoXoyoc;, oo, b Philologus, en christen i Bom,

Eom. 16: 15.
*

fdovetxia, etc,
r
f] (följ.) stridslust, trätgirighet, täf-

lan, tvist Lc. 22: 24. *

(pilövzixos, ov {ip'0.oq, veixos träta, strid) stridslysten,

trätgirig 1 Cor. 11: 16.
*

(fiXo^evia, etc, f] (följ.) vänlighet 1. tjenstaktighet

emot gästvänner 1. främlingar, gästvänlighet 1.

gästfrihet Eom. 12: 13, Hebr. 13: 2.
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(fiXö^evos, ov (<piXos, $évos) gästvänlig, gästfri, som

öfvar gästfrihet i synnerhet mot främmande chri-

stendomssyskon 1 Tim. 3: 2 al.

f <ptXo~p(o~£U(o (följ., xpiözzöco) älska att vara

främst, gerna vilja vara den förste, sträfva efter

första rangen rivibv bland några 3 Joli. 9.
*

<ptXo<;, 7], ov älskad, kär, vänskapsfull; ss. subst.

vän, kamrat (med hkn jag gerna 1. vanligen um-

gås) Mt. 11: 19 al., rivos 1. c. al., rivi Act.

19: 31, //era revos Lc. 23: 12, ipiX.z = kzalps

Lc. 14: 10 min vän!

(fiX.oooipia, as, q (fgde, aoipia) härlek till ngn fär-

dighet 1. konst; kärlek till lärdom och vetenskap,

till vishet, philosophi. — Anm. Col. 2: 8, det enda

ställe i N. T. der detta ord förekommer, menas

icke philosophien i sig och i allmänhet, utan den

bestämda för läsarne kända speculation, hkn be-

stod i en med Judaismen sammansmält gnostisk

theosophi, den der genom sin speculativa charakter

utmärktes med namn af pliilosoplii eller kanske

af irrläranie sjelfva ex professo så betecknades:

dess specifika charakter är alltså att betrakta ss.

judaistiskt-orientalisk, icke ss. grekisk och dess

föremål utgjorde den högre andeverlden. Pauli

omdöme om densamma finnes i tillägget xal xs-

v5js ånärrjs, som icke utgör något särskildt mo-

ment jemte <piX., utan en närmare förklaring der-

af »d. v. s. tomt bedrägeri».
*

fiXöaofos, oo, b (se fgde) vän af visheten, philo-

soph; så kallade sig först Pythagoras; men bety-

delsen af philosoph ss. en, som undersöker tin-

gens och menniskans natur, framträder först med

grundandet af egentliga philosophiska scholor;

från den tiden begagnas ordet om scholphilosopher

d. ä. sådana som hafva sitt eget philosophiska

system och ss. lärare föredraga det för andra.

Act. 17: 18.
*

<piX6aropyos, ov (tpiXos, axopjrj, se äaropyos) ömt

1. innerligt älskande (om kärleken emellan föräl-

drar och barn, äfven syskonkärleken) eis åXJ.y-

Xoos Rom. 12: 10 ömma mot hvarandra. -

*

ipiXörtxvos, ov (<p'dos, réxvov) barnvän 1. -hår, som

älskar sina barn Tit. 2: 4. *

ipiXoripéopai {ipiXöripos ärelysten 1. -girig, af (fiX.os,

riprj) vara ärelysten 1. -girig, anse ss. hederssak,

söka 1. sätta sin ära uti med infin. Rom. 15: 20,

1 Thess. 4: 11; äfven bemöda sig, vinnlägga sig

om med infin. 2 Cor. 5: 9.

~<poj3éu)

fäofpåvojs, adv. (af följ.) med ett vänligt sinne,

välvilligt, kärleksrikt Act. 28: 7.
*

<ptXö<pp(ov (aiX-os, <fpvjv) vänligt sinnad, välvillig 1

Petr. 3: 8
||
ransivöwpcov, hkt se.

*

fipcxo, coaoj, toaa-, copai, cöUyv ((fipos nosgrimma)

förse med 1. pålägga nosgrhnma, dermed binda

munnen till på rov ftouv 1 Cor. 9: 9, 1 Tim. 5:

18 (se åX.odco); metaphor. stoppa till munnen på

ngn, bringa till tystnad, tysta riva 1. ti Mt. 22:

34, 1 Petr. 2: 15; pass. blifva stum, tiga Mt.

22: 12, imperat. tig 1. var tyst Mc. 1: 25, Lc.

4: 35, äfven (till det oroliga hafvet) var stilla

Mc. 4: 39.

(PXJyojv, ovros, ö Phlegon, en christen i Rom, Kom.

16: 14.
*

(fX.oyiCco (följ.) sätta i brand, i- 1. antända, pass.

stå i brand, i- 1. antändas Jac. 3: 6 (bis), se yé-

vsais och rpoyös.

(fXJ)q, ipX.oyos, '/] {<fXéy<o bränna, inträns, brinna,

låga) brand, låga Lc. 16: 24, <pX.. ~upös Hebr.

1: 7 eldslåga, ev ipX,. Ttupos 1. 7tup\ <p).oyos Act.

7: 30, 2 Thess. 1: 8 uti 1. under eldslåga (i

G. T. visar sig Gud uti eldslågor jfr Exod. 3: 2

följ., 19: 18, Dan. 7: 9. 10 — i synnerhet då

Han kommer till doms, och detta öfverföres på

Christus ss. verldsdomare); oipdaX.po} auroo <pX..

Ttupos 1. <&c fX.. Ttupos Apoc. 1: 14 al. Christi

ögon voro ss. eldslåga (häntyder på Hans allting-

skarpt genomträngande allseende och allvetenhet).

(pXoapéco (följ.) prata, pladdra, sladdra; träns, riva

rivi 3 Joh. 10 öfverprata ngn med ngt. *

cpX,uapos, ov (<p)Sjos, rö prat af fX6(t) = (fX.éio =
fluo, öfverflöda — i ord) full af prat, pratsjuk

1 Tim. 5: 13.
*

cpofizpos, d, öv (<foftos) full af bäfvan, förskräcklig,

faslig, gruflig, gräslig Hebr. 10: 27. 31, 12: 21.

foftéoj; TjÖ^aopai, rfirpj {<föt
3o;) förskräcka, skräm-

ma, injaga fruktan hos ngn; i N. T. blott pass.

l:o) förskräckas, vara rädd, frukta, bäfva a) absol.

Mt. 10: 31 sa?pe; b) med accus. a) riva och r«

Mt. 10: 26 al. frukta 1. vara rädd för ngn 1. ngt,

/9) c. substantivo conjugato, (foplov rivos 1 Petr.

3: 14 hysa fruktan för ngn, (föfiov péyav Mc.

4: 41, Lc. 2: 9 hysa stor fruktan, högligen för-

skräckas, Ttrö-qaiv 1 Petr. 3: 6 hysa Fruktan; c)

med årtö och genit. Mt. 10: 28, Lc. 12: 4, frukta

för ngn; — 2;o) frukta, befara prr pij -<os. pr]

Ttore Act. 27: 17 al., att, att tilläfventyrs, äfven

upäs pr) Ttcos Gal. 4: 11 jag fruktar om eder,



att tilläfventyrs; — 3:o) frakta, draga i betän-

kande med infin. Mt. 1: 20 al.; — 4:o) frukta,

vörda zbv 9s6v 1. Köpiov Lc. 1: 50 al., oi <po-

fioöpsvoi zbv Qsbv Act. 13: 16. 26 proselyter

(neml. portproselyter, se nposfyjjzos) i motsats

mot 'fffpay/uzat; om yovr) Eph. 5: 33 som bör

frukta 1. vörda sin man, se "va.

föftrjzpov, oo, to (fgde) skrächnedel, skräckbild, jär-

tecken Lc. 21: 11. *

(föftos, oo, o (cpsfiopac fly, frukta, Jjäfva, samstäm-

migt med cpsöyco) flykt, bäfvan, fruktan, farhåga,

förskräckelse a) absol. Mt. 14: 26 al., sv cpbfttp

1 Cor. 2: 3 al. i 1. med fruktan Jud. 23 (att

tillika fattas af deras förderf — se följande ord

i versen), p.sza. cpbftoo xo.} zpbpoo 2 Cor. 7: 15,

se zpöpoq-, abstractum pro concreto Kom. 13: 3

----- (poftspoi 1. också = skräck, förskräckelseämne

1. till förskräckelse; plur. sucotisv <p. 2 Cor. 7: 5

inifrån farhågor (troligen med afseende på Corin-

thiska förhållanden); — b) med genit. fruktan

o. s. v. för ngn 1. ngt Mt. 28: 4 al., helig fruk-

tan 1. vördnad zoo Qsob 1. Kopioo Act. 9: 31

al. fruktan för Gud 1. HEllran b= Guds 1. HER-
rans fruktan.

<ZW/?jy, TjZ, /] Phoebe, diaconissa i Cenchrere, hamn-

stad till Corinth, se KbpivDoq; hon hade troligen

brefvet till Romarne med sig, då hon for till

Rom, Rom. 16: 1, se äfven rrpoffzäztz.
*

fl>oiv'ix
m

f], rfi, 7) Phwnicien; så hette den smala kust-

sträckan (4—-5 geographiska mil bred) vid Medel-

hafvet emellan Syrien och Palsestina, som drog

sig norr ut från floden Belus till floden Eleuthe-

rus, och hade inom sig i samma riktning städerna

Acco (Ptolemais), Tyrus, Sidon, Berytus, Byblus

och Tripolis. Landet var fruktbart, ymnigt vatt-

nadt af floderna från Libanon, och hör ännu till

de bördigaste länder i främre Asien. Invånarne,

ursprungligen Canaaniter, idkade vidsträckt han-

del och utmärkte sig för konster och uppfinnin-

gar; se vidare Tupoz och Ztotbv, förekommer

Act. 11: 19 al.

<Poivéxtffcra, qg., ''] Pho?niciska Mc. 7: 26, se 2'opo-

woiviaaa. *

<pocvt£, äfven tpolvtc;, txo$, o (äfven rf) Itepl 'palm,

palmträd, dadelpalm. Detta träd växte fordom ym-

nigt i Paltestina i synn. i de för varm temperatur ut-

märkta trakterna ss. Jericho (palmstad), Engeddi,

Döda hafvet, sjön Genesaret, men var planteradt

Helander, Grek. Lex. t. N. T.
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vid Bethania (dadelort); nu mera anträffas det

ytterst sällan i Palsestina (vid Jericho finnes blott

ett enda, vid Engeddi intet, se Robinson), der-

emot förekommer det ymnigt i Arabien, ^Egypten

och Persien. Det är ett ståtligt träd, som på

Romerska och Judiska mynt förekommer ss. sinne-

bild af Palrestina; tycker om lös, sandig, het dock

något fuktig jordmån, blir 30, 40 till och med

100 fot högt, 200 år gammalt och har smärt,

rak, enkel 10—18 tum i diameter tjock stam,

blott i toppen 40—80 tunna grenar, hvilka äro

ju högre desto kortare, och i det de böja sig

mot marken gifva god skugga. Trädet utmärker

sig för sin ständiga grönska (hvarföre ock den

rättfärdige dermed jemföres Ps. 92: 13). Sjelfva

träet utgör ett varaktigt byggnadsmaterial och

skall hafva den egenheten, att det, användt till

bjelkar i taket, liksom böjer sig uppåt, ju större

tyngder som läggas derpå (derföre en passande

bild af en korsdragande christen). Judarne be-

tjente sig af palmgrenar vid^ Löfhyddohögtiden,

och vid det högtidliga mottagandet af furstar ocli

härförare buro de dem ss. glädjens, segrens och

hyllningens symbol; med sådana i händerna gingo

de ock Frälsaren till mötes Joh. 12: 13; fkmr

ock Apoc. 7: 9.

tyiuvit;, txo<z, i] Pharnix, en hamn på södra sidan af

ön Creta, närmare vestra än östra sidan; ett styc-

ke öster derifrån låg en stad med samma namn.

Hamnen låg så till, att ena stranden vette åt S.V.,

den andra åt N.V.; Act. 27: 12. *

(poveöq, b (se följ.) mördare, dråpare Mt.

22: 7 al.

(fovc6a>, söffu>, soffa (följ.) mörda, döda, dräpa Mt.

5: 21 al., äfven Jac. 4: 2 der det antyder den

dödsfvendskap, som rådde dem emellan, äfven Jac.

5: 6 om den rikes förföljelse ända till döds emot-

den fattige rättskaffens mannen.

<fbvo<r, oo, b (<psva>, hvaraf ep. aor. srrscpvov döda)

mord, mördande, dråp Mc. 15: 7 al., sv w. pa-

yrupaz d~odvrjffxscv Hebr. 11: 37 dö i svärds dråp,

tor svärd; plur. mordgeniingar Mt. 15: 19 al.

(fopsco, ijffco {(fépco) bära zc Mt. 11: 8 al. utmärker

handlingens fortsättning och varaktighet och är

således ett förstärkt (fépco.

(pbpov, oo, tö, se -AnTrcoo (Dbpov.

(fbpoz, oo, b {(fépco) börda, pålaga, skatt, afgift (för

person och egendom, deremot zsloz för varor) Lc.

20: 22 al., zcp zbv cp. scit. alzoovzi Rom. 13: 7.

45
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cpopri^co; tapat (cpbproc) påbörda, belasta, betunga

metaphor. ttvd ri Le. 11: 46 om de många cere-

mortialstadgar, li vilka de skriftlärde påbördade 1.

pålade folket; p. p. p. Mt. 11: 28 betungad (un-

der syndabördan).

tpopttov, oo, rb, diminut. form (af följ.) börda, tyngd,

last, skeppslast 1. -laddning Act. 27: 10; meta-

phor. om Mosaiska lagens och de pharisseiska

stadgames tunga börda Mt. 23: 4, Le. 11: 46;

om Christi 1. evangelii lätta börda Mt. 11: 30;

om syndens börda Gal. 6: 5.

cpönrnr, oo, b (cpépco 1. epopéed) börda o. s. v. Act,

27: 10
||
fgde. *

(Pop- 1. (Ihvjpvoovdzoir, oo, b (lat.) Forf.unatus. en

christen i Corinth, 1 Cor. 16: 17.
*

f cppa.yikXiov. no, rå (lat.) flagellum, gissel Joh.

2: 15.
*

f cppaysÄ/Jico, coou (lat.) flagello, gissla, hudflän-

ga Mt. 27: 26, Mc. 15: 15.

cppaypor, no, b (cppuaaco) spärrning, stängsel, gär-

desgård, omhägnad Mt. 21: 33, Me. 12: 1, den

om- 1. inhägnade platsen == ro (ppdyp.a gärde

Le. 14: 21 ;
metaphor. ro p.za{>miynv roo cpp.

Eph. 2: 14 se pzaömryov.

<fpd£oj, aaa (liks. af obrukl. eppdeo af ypd.v dorice

st. cpprjv) anvisa, förklara, uttyda ri rivi Mt. 13:

36, 15: 15 ngt för ngn; anm. hos poéterne och

Herodot. betyder ordet i med. betänka, behjerta,

hvaraf dess härledning från tppijv bevisas.

ifpuaoo), iippaqa; (ppayrjaopai, écppdyrjv spärra,

inhägna, stänga, tillstoppa arop.a revbe Hebr. 11:

13 d. ä. hindra ngn att skada (har väl afs. på

Dan. 6: 22, kanske ock Jud. 14: 6 och 1 Sam.

17: 34 följ.), "va ~du crrbp.a cppo.yfj llom. 3: 19

på det att hvarje mun må tillstoppas d. ä. för-

stummas, bringas till tystnad (icke blott hvarje

hednings, utan äfven hvarje Judes), rj xauy-fjcns

aorrj — — — sas 2 Cor. 11: 10 denna be-

römmelse skall icke tillstoppas i afseende på mig

(berömmelsen att hafva förkunnat evangelium kost-

nadsfritt Sr personifieerad ; henne skall icke mun-

nen tillstoppas, att hon måste tiga i afs. på mig).

(ppéap, aroc, ro brunn, cistern Lc. 14: 5, Joh. 4:

11. 12; brunname hade friskt källvatten ss. Ja-

cobs brunn vid Sichem, oistcrncrne åter voro

gräfda till uppsamlande af regnvatten (yrpbir u~o-

cioyr
t
v bpftpioo udaros); cp. rrp: dfiåaaou Apoc.

9: 1 afgrundens brunn d. ii. de onda andarnes

vistelseort i Hades.

<pp6vrjfia

i fptva.~ard.co (följ.) bedraga själen d. ä. förföra,

bedåra kaorov Gal. 6: 3; anm. detta ord är så

mycket säkrare ett d~a.q elpijpévov, som det en-

dast fkmr här i hela grekiska litteraturen. *

f cppzva~d.rr
t ^,

no, b (följ., u-ardco) som vilseför

själar 1. sinnen, förförare Tit. 1: 10.
*

ipp''
t
v, cfpzvöz, 'fj (cppdacrco) eg. praecordia, 3id-

cppaypa, mellangärdet d. ä. den hinna som aj-

stunger hjertat och lungorna från de öfriga inelf-

vorna; men emedan diaphragma ansågs ss. sätet

för alla andliga lifsyttringar och förmögenheter,

ss. den rent kroppsliga principen för det andliga

lifvet, så koin ordet sedermera att betyda: själ,

ande, sinne, i synn. förstånd, omdömeskraft, plur.

1 Cor. 14: 20 (bis).

cppnaaco (cppiq, cppr/bc, i
t

hvarje sträf, skroflig, o-

jemn yta ss. då hafvet uppröres af viudarne, hå-

ret 1. borsten reser sig i vädret, sädesfälten stå

liksom borstiga af ax, klippspetsar uppresa sig ur

vågorne — deraf rysning, skälfning) vara skrof-

lig, ojemn, borstig; resa sig 1. stå i vädret (om

hår o. s. v.), horreo, rysa, skälfva Jac. 2: 19. *

cppovécu, VjO-oj ((fpvjv) l:o) tänka, hafva tanke 1.

sinne Act. 28: 22 (= dina tankar), 1 Cor. 13: 11

hafva diktan och traktan, ro aorö Rom. 12: 16

al. hafva samma tanke 1. sträfvande, vara eudräg-

tig, »ens till sinnes», ~o.p o dzi cpp. Rom. 12:

3 än han bör hysa (se urzzpcppovéco), noözv d/lo

Gal. 5: 10 icke tänka ngt annat (än neml. sagdt

är i 8 och 9 vv.), mom cpp. Phil. 3: 15 låtom

oss hafva detta sinnelag (som jag neml. v. 12

följ. skildrat ss. mitt, en ödmjuk tanka om oss

sjelfva och ett rastlöst framåtsträfvande på hel-

gelsens väg); pass. rnoro cpp. zv bplv o Phil.

2: 5 må 1. låt samma sinne vara i eder som

— (andra hafva cppovzaz); — 2:o) tänka,

tänka på, hafva i sinnet u^Tj/A Rom. 11: 16 (se

b<pif)X6<;)s rå dvco Col. 3: 2 det som är ofvantill

1. i himlen )( ra. z~\ riyc yyj<; 1. é-lysta ibid.,

Phil. 3: 19, rå rad Gzoo Mt, 16: 23, Mc. 8:

33 det gudomliga intresset )( rå rcuu dv&ptoiceav

ibid. menniskornas (likas intresse går ut på icke

en lidande, utan en segrande och herrskande Medi-

as), rå riyc crapxöz Rom. 8: 5 tänka på det som

tillhör köttet, vara köttsligt, sinnad, rrp; rppzpav

Rom. 14: 6 vara betänkt på, hafva i sinnet di n

dagen (som skall firas), rb b~kp époo Phil. 4:

10 taga mitt bästa i övervägande.

cfpövyuu. «roc. ~<> (fgde) eg. det tänkta, tanke,
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sinnelag, sträfvande, diktan och traktan zb <pp.

rv}<; aapxo? och zoo ~vzöp.azo^ x. z. L Rom.

8: 6 köttets sträfvande går ut pä att föra men-

niskan till den eviga döden (genom synden), An-

dens åter att leda henne till (evigt) lif och salig-

het; fkmr ock v. v. 7: 27.

fp6v7]<ris, eajz,
!
q (se fgde) tänkande, tankekraft,

förstånd, klokhet, insigt Lc. 1: 17, Eph. 1: 8.

<ppövipos, '/], av (se fgde) vid förstånd, förständig,

förnuftig, klok Mt. 7: 24 al., iusigtsfull, vis

éauroj 1. Ttap kaozA Rom. 11: 25, 12: 16 vis

efter sitt eget omdöme 1, i sina egna ögon d. ä.

inbilsk; — compar. cppovcpdizepo; Lc. 16: 18.

<ppovtpa><:, adu. (af fgde) klokt, slugt Lc. 16: 8.
*

ppovzc^cu {ippovzig eftertänka, omsorg af (fpovéoj)

eftertänka, vara betänkt på, låta ngt vara sig an-

geläget, befiita sig om ztvåz Tit. 3: 8.
*

(fpoupéco, yaco ((ppoupos qsi Tupoopås af npu, 6-

pdd) — eg. framåtskådare, väktare; plur. garni-

son, besättning) bevaka, hålla vakt öfver, bevara

zyjv noÅtv 2 Cor. 11: 32; trop. Phil. 4: 7, äfven

pass, bnb zbv vopov é<pp. auyxsxketap.évoi Gal. 3: 23

vi (Judechristne) höllos innestängde under lagens

bevakning för (det ändamål att vi skulle öfvergå

till) den tro som uppenbaras skulle, bevaras sjc

zi 1 Petr. 1: 5 till ngt 1. för ngt ändamål.

(fpudaaco, aga, i profangrek. med. (ftpoa), ftpud.Cw)

eg. svälla, uppbrusa af kraft 1. vildhet, frusta,

vara bångstyrig (i syim. om hästar), bära sig

vildt åt, storma, rasa Act. 4: 25.
*

fpoyavov, oo, zo (<pp6yto torka) torrt ris, qvistar,

bränsle Act. 28: 3.
*

d>poyia, aq, fj Phrygien, ett landskap i M. Asien;

utgör i N. T. det af de gamle geographerne sä-

kallade Storphrygien,
:
q peydÄr) <Ppoyia, som var

en beståndsdel af Rom. provinsen Asia, och grän-

sade i O. till Galatien, Cappadocien och Lycao-

nien, stötte i V. och N. utan skarpa, naturliga

gränslinier till Carien, Lydien, Mysien och Bi-

thynien och skildes i S. genom Taurus från Pi-

sidien; der lågo städerna Colossse, Hierapolis och

Laodicea. Lilla Phrygien låg vid Hellesponten;

— fkmr Act. 2: 10 al.

(PöyeÅÅos 1. -eXog, oo, b Phygellns, -elus, en Asia-

tisk christen, fkmr 2 Tim. 1: 15.
*

<pVff], j?C, ^ (<peöya>, etpoyov) fuga, flykt" Mt. 24:

20, Mc. 13: 18.

<pulax7], iy c, f] {foMaaoo) l:o) vakthållning, vakt

<p. foMooeiv Lc. 2: 8 hålla vakt; a) fängelse-
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vakt (väktare) Act. 12: 10; b) nattvakt, väkt Mt.

14: 25 al. (Judarne hade i äldre tider, liksom

Grekerna, blott 3 nattväkter med 4 timmar hvar-

dera; meu sedan Pompeji tid delade de, i likhet

med Romarue, natten i 4 väkter hvardera med 3

timmar; Kptorrj — o(pé kl. 6—9 på aftonen hos

oss, åsozépa = p.eaovöxviov kl. 9—12 på nat-

ten, zpizrj p= åkexTopofoJvia. kl. 12—3 på mor-

gonen, zszdpzrj — npcot kl. 3—6 på morgo-

nen; se ock åXzxxopoipoivia — derjemte obs., att

Judarne räknade dygnet från den ena solnedgån-

gen till den andra, och att kl. 6 på aftonen hos

oss svarade emot kl. 12 hos dem o. s. v. se

exzog och &pa). — 2:o) stället der ngn beva-

kas, fängelse Mt. 5: 25 al.; fängelseort ra. éu <p.

nvs.6p.aza 1 Petr. 3: 19 andarne i fängelset (<p.

är den ort, der de otrognas andar förvaras till

yttersta dagen, alltså — yievva; de andar för

hka Frälsaren predikade tillhörde dem som om-

kommit i syndafloden), äfven Apoc. 18: 2 fän-

gelseort 1. -station.

f <poXaxt£o> (fgde) kasta i fängelse, fängsla Act.

22: 19.
*

<poXäxt'/jpiov, 00, zö ((fjÅdaaco) \-.o) förvarings-

ställe, bevakningsort, fängelse; 2:o) förvarings-

medel, amulett; i N. T. plur. — PiDCiC (hos

de sednare Judarne J^DH =-) böneremmur 1.

-rimsor d. ä. pergamentrimsor, på hvilka de 4

språken (Exod. 13: 3— 10, 11— 16, Deuteron.

6: 4—9, 11: 13—21) voro skrifna och hka man

enligt Deuteron. 6: 8 förvarade inneslutna i 2:ne

kubformiga kapslar och vid bönen (fromma per-

soner buro dem hela dagen) med läderremmar

band öfver pannan midt emellan ögonen och om
venstra armen midt emot hjertat, för att så myc-

ket kraftigare påminnas om sin pligt att med

hufvud och* hjerta uppfylla lagen; derjemte till-

skref man dem kraften af amuletter 1. skyddsme-

del; Luther har Denkzettel, Sv. öfversättn. tanke-

skrifter; dessa gjorde Pharisseeme ganska breda

för att derigenom i andras ögon lysa med sin

andakt och helighet Mt. 23: 5.
*

ipola.g', axog, b (följ.) väktare, väktare Act. 5: 23,

12: 6. 19.

(puXdaaco, dga>, aga; a.igd.prjv (soinlige af Tiökq,

alltså egentl. vakta stadsportarne) l:o) inträns.

vaka )( xattsoda), (p. fo?,axdg Lc. 2: 8 hålla

vakt, vakta; — 2:o) transit. a) bevaka, hålla vakt
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öfver, vakta Ttvd Lc. 11: 21 al., paus. Lc. 8:

29; — b) bevara, beskydda Joh. 17: 12 al.,

Ttvd d~ö rivö; 2 Thess. 3: 3 ngn för ngt, sao-

zbv utto TtVO§ 1 Joh. 5: 21 vakta sig 1. taga

sig till vara för ngn; med. akta sig, taga sig till

vara rcvä och vi och dnö nvaz Lc. 12: 15 al.;

— c) bevara, akta på, iakttaga, hålla ti Lc. 11:

28 al; äfven i med. ti Mt. 19: 20 (Tisch. har

kfölaza), Mc. 10: 20.

tpuli], rjq, q (— (fhlov stam. slägt af tpöm) eg.

förening af enskilda till samhälle 1. stat, folk-

stam 1. -slag Mt. 24: 30, Apoc. 5: 9 al. med

afs. på Judarne; tribus stam 1. slägt (om de 12,

i hvilka de voro indelade) Mt-. 19: 28 al. se

Ttaxpid.

<p'j)2ov, oo, tö (<f6(o) folium, blad, löf Mt. 21:

19 al.

wupapa, o.Toz, tö
((f öfju.co

blanda 1. röra ihop, knå-

da) eg. det ältade 1. knådade, deraf deg, massa,

klump Bom. 9: 21 (om krukmakarelera); deg me-

taphor. 1 Cor. 5: 6. 7, Gal. 5: 9 se 0'jprj, Rom.

11: 16 (om Judafolket).

(fjoixöz, öv {(fuoiz) hörande till naturen, natur-

enlig, naturlig Rom. 1: 26; af naturen 2 Petr.

2: 12
!|
(fooixtoz (andra: ss. sinnliga varelser).

ftjGixax;, adv. (af fgde) af naturen uaa (p. ztzicsto.v-

toa Jud. 10 livad de af naturen (ss. de oskäliga

djuren) veta (har afs. på föremålen för den sinn-

liga njutningen, i motsats mot det andliga).

f wuatöa); (opiat, cöitrpj = <foaida> (<f'jodco blåsa,

blåsa upp af <puoa blåsbälg af <pöco onomatop. ord

på blåsa) uppblåsa metaphor. göra stolt, högmodig

7] yvojmz olxodopet 1 Cor. 8: 1 kunska-

pen (i och för sig, isolerad från kärleken — som

aldrig är en verklig, utan blott inbillad kunskap)

uppblåser 1. gör stolt, men kärleken uppbygger

(befordrar den christna församlingens utbildning,

tänkt ss. olxodop.7} 0£ol>); pass. uppblåsas, för-

häfva 1. brösta sig 1 Cor. 4: 6 al. tva prj —
— — ZT£fjo'j 1. c. »på det att J icke förhäfven

eder deu ene till fördel för den andre (af samma

parti) emot den andre (af annat parti)» (detta

skedde derigenom att de ömsesidigt sökte bibe-

behålla och förhöja hvarnndras anseende sh uztp

Toh évéc, och det i hendtlig rigtning mot den

som tillhörde ett annat parti xa.Ta Tnh szépo')).

wöotz, swe, rj (<p0(o) natur a) en persons 1. saks

naturliga 1. medfödda beskaffenhet, egenskap, vä-

sende Rom. 2: 14 al., /] éx <p. axpofrjaria Rom.

2: 27 förhuden af naturen d. ä. den oomskurne

(hedningen) sådan han är det af naturen, ot
(f'j-

aei [J.Y) ovtsz fteot Gal. 4: 8 som till sin natur

icke äro gudar (ty för Paulus voro de realiteter

1. väsenden, hvilka af hedningarne tillbådos ss.

gudar, icke gudar utan dämoner jfr 1 Cor. 10:

20); — b) naturens ordning, inrättning o xazå

<p. naturenlig 1. naturlig, b Tzapä tp. naturstri-

dig 1. onaturlig Rom. 1: 26, 11: 21. 24; — c)

födelse, börd Gal. 2: 15, varelse, väsen, slägte,

slag Jac. 3: 7.

t <p'jo'ia>oiT, ea>c, rj {(fjaiöco) uppblåsthet, stolthet

2 Cor. 12: 20. *

(fijTSta, ftc, v} (följ.) planterande, plantering, det

planterade ss. bild af läran Mt. 15: 13 =
livar och en icke gudomlig, af menuiskor upp-

funnen lära skall blifva till intet (neml. genom

den nu började Messianska reformationen). *

<P'jtb6o), maa.\ sopat, eöihjv (<f'JTÖv planta, växt

af följ.) plantera a) i egentlig mening Mt. 21: 33;

— b) i tropisk mening: Mt. 15: 13 (se <p>JTZta),

1 Cor. 3: 6—8 (der tron hos den Corinthiska

församlingen framställes under bilden af en planta

1. växt, hkn blifvit planterad af Paulus, emedan

han först gjort dem troende — se ock ~oTt£co).

(föd); é<pörp; aor. 2 pass. st. det vanliga aor. 2

act. ztpuv (besl. med fui, fio o. s. v.; för öfrigt

onomatop. ord på blåsa) träns, föda, frambringa,

framalstra; inträns, uppkomma, växa Hebr. 12:

15 se TTtxpta; pass. födas, växa, komma upp Lc.

8: 6. 8.

(fcoAsö;. ou, ö håla, kula, ide Mt. 8: 20, Lc.

9: 58.

(ftovécö, ifito. r
t
aa; rftrpj (följ.) l.o) inträns, ljuda.

frambringa ett ljud 1. en ton, i synn. a) om men-

niskor: upphäfva 1. höja sin röst, tala högt och

tydligt, ropa Lc. 8: 8 al., men äfven b) om djurs

läten, ss. tuppens: gala Mt. 26: 34 al. ; — Sto)

transit. a) ropa på 'JJÅiav (att han skall komma
— till hjelp) Mt. 27: 47, Mc. 15: 35 (icke miss-

förstånd, utan elak Judeqvickhet); b) ropa till

sig, tillkalla Ttvé Mt. 20: 32 al.; c) tillropa:

titulera, kalla Joh. 13: 13: d) bjuda 1. inbjuda

(till måltid) Lc. 14: 12 = xaÄéc»; — pass. kal-

las, in- 1. framkallas Tt-A till ngn Lc. 19:, 15.

(forAr fjT,
/} (fdw. stamform till caivto och <ptjfii)

ljud l:o) om Uflösa ting: ljud, ton, dön, dån ss.

af instrumeuter Mt. 24: 31, 1 Cor. 14: 7. 8, af

vinden Joh. 3: 8, åskan Apoc. 6: 1 al. (thor-
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dön), vatten Apoc. 1: 15 al., vingar, vagnar,

Apoc. 9: 9, 18: 22, äfvensoin om dönet på törsta

Pingstdagen Act. 2: 6 (jfr v. 2); — 2:o) om

lejvande varelser: a) röst, stämma a) om menni-

skor: Mt. 3: 3 satpe; /9) om Gud och englar Mt.

3: 17 scepe; (pajvrj yivszac äfven ipépezai 2 Petr.

1: 17 (se (pépto)), xpdCscv <p. Act. 24: 21 se

xpdCco, åXMaoziv zr
t
v <p. Gal. 4: 20 se äÄÅda-

aa>; <p. zöjv -poffjzwv Act. 13: 27 propheter-

nas röster d. ä. prophetior; — b) rop, skri Alt.

2: 18 al.; — c) språk, tungomål yévrj (fwvcuv

1 Cor. 14: 10 slag af språk, olika språk »i så

stor mängd kanhända gifves det olika språk i

verlden», äfven v. 11; év dvdpwr^vj (p. 2 Petr.

2: 16 »ett språklöst djur talade på menniskospräk»

(paronomasi).

ipaxz, <pcozrk, zb (sdr. af <pdo~, af <päco, <paboj)

ljus l:o) i egentlig och physisk mening: a) i och

för sig Mt. 17: 2. 5 v£<péÅr^ (pojzöz ljusmoln 1.

-sky (= scliekina)
||
(pwzeivrj; b) himlakropparnes

ljus (solens, månens, stjernornas) no.zyjp zojv
<f.

Jac. 1: 17 himlaljusens Pader (Skapare); c) dags-

ljuset Joh. 3: 20. 21, to <p. zou xoapou zoözou

Joh. 11: 9 denna verldens ljus = dags- 1. solljuset;

év zw f, Mt. 10: 27, Lc. 12: 3 d. ä. offentli-

gen 1. uppenbarligen )( sv zfj axozia hemligen;

d) ljussken, ljus (lykta 1. lampa) Lc. 8: 16, Act.

16: 29, äfven <p. kuyvou Apoc. 18: 23, r^c dot;^

Apoc. 21: 24 = vz<pé?,fj <fcoz<k Mt. 17: 5 =
schekina (se ofvan); 1 Tim. 6: 16 den otillgäng-

liga ljusglans hvaruti Gud bor, äfven Act. 9: 3

al. om den ljusglans som kringstrålade Paulus

på vägen till Dainascus; e) eld Mc. 14: 54, Lc.

22: 56; — 2:o) i tropisk och andlig mening zb

w. zlj év aoc Mt. 6: 23 ditt inre ljus. förstånd;

då (sol)ljuset utmärker sig för den största renhet

och tillika upplyser och fröjdar allt, så användes

det ss. bild på gudomlig helighet, sanning och

salighet, i synnerhet betecknas dermed den gu-

domliga sanningen )( axozia hkt se, ro <p. åp.(öv

Mt. 5: 16 det ljus, livars inuehafvare J ären,

Rom. 13: 12 al.; irsptnazzb 1. elvax év zw
(f.

1 Joh. 1: 7, 2: 9; det brukas a) om Gud ss.

urkällan till allt ljus, hkt alltså utgör sjelfva

Guds väsende 1 Joh. 1: 5. 7 al.; b) om J. Chr.,

ss. utstrålning af Guds herrlighet (se å-nauyaapa)

och ett aftryck af Hans väsende Joh. 1: 4. 5.

7 följ. al., ss. Han ock kallar sig sjelf zb <p. zou

xoapou Joh. 8: 12 d. ä. den från hkn den gu-
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domliga sanningen utgår i menskligheten; c) om
Apostlarne, lika Prälsaren sjelf kallar zb <p. zou

xoapou Mt. 5: 14 = J ären dertill bestämda,

att, liksom solen upplyser verlden med det phy-

siska ljuset, andligen upplysa menskligheten ge-

nom sanningens meddelande (Christus är ljuset

principialiter, lärjungarne mediate Eph. 3: 9 ss.

förmedlare af sanningen till menuiskoruas fräls-

ning och salighet Act. 13: 47); d) om de christ-

na i allmänhet, hka ss. upplyste af Guds Ande

också å sin sida äro ljus, och kallas mo\ 1. zéxva

<pcoz<k Joh. 12: 36, Eph. 5: 8 (jfr Phil. 2: 15).

(f
coazijp, rjpos, b (wwaxco lysa af fgde) Ijusgi/vare,

lysande himlakropp, himlaljus (solen, månen, stjer-

norna) (patvöads éjc <p. év xoap.tp x. z. /. Phil.

2: 15 J framstån ss. himlaljus i verlden (ss. so-

len lyser om dagen, månan och stjernorna om
natten), emedan J innehafven lifsordet — evan-

gelium; — äfven ljusglans = schekina Apoc.

21: 11.

<f(öS<fåpo<z, ov ((fäiSi (fépco) ljusbärande, ljusgif-

vande subst. scil. äazfjp den stjerna som medför

dagsljuset, lucifer, morgonstjerna 2 Petr. 1:

19 (se å6%vo<;). *

(fojzziv<k, rj, öv, {<fu><:) ljus ve<péÄr] Mt. 17: 5
||

(fcoziK; lysande, upplyst Mc. 6: 22, Lc. 11: 34.

36 om alltså din kropp är helt och hållet upp-

lyst, utan att hafva ngn mörk del; upplyst skall

han vara då helt och hållet, ss. när ljuset (lam-

pan) med sin glans upplyser dig.

(fcozi^w, taa> 1. cco, iaa; capac, taörjv (<fu)z) l:o)

transit. be- 1. upplysa ztvd Lc. 11: 36, Apoc.

21: 23, metaphor. Joh. 1: 9, Eph. 3: 9; föra ur

mörkret i ljuset, framkalla i ljuset, uppenbara 1

Cor. 4: 5, 2 Tim. 1: 10; — pass. upplysas

Apoc. 18: 1, metaphor. komma till insigt af san-

ningen Hebr. 6: 4, 10: 32, necojztapévoLx; x. z.

/. Eph. 1: 18 upplyste i anseende till edra hjer-

tans ögon ~ invärtes ögon (accus. partio. svarar

till föregående dativ. bpxv och är en accus. ab-

sol. ss. ofta i profangrek.); — 2:o) inträns, lysa,

glänsa éixi ztva. Apoc. 22: 5 på 1. öfver ngn, be-

1. upplysa ngn.

<fcozcap.(k, ou, b (fgde) upplysning, metaphor. glans

1. ljus ££C zb pr] aoydaai x. z. Å. 2 Cor. 4: 4 på det

att icke glansen 1. ljuset af evangelium om (den

upphöjde) Christi herrlighet skulle skina för dem

(ty för de blinda skiner icke det lysande) = på
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det att de icke skulle fatta Evangelii upplysande,

sanning; rrpbc tfcoztopbv x. z. Å. v. 6 på det att

vi skulle låta lysa d. ä. uppenbara kunskapen

om Guds herrlighct i Christi ausigte (meddelad

yakxio-j

genom predikan lyser kunskapen, och dess glans

strålar på Christi ansiyte, emedan det är detta,

hvars herrlighet skådas i predikans spegel se 2

Cor. 3: 18 och xo.zoT.zpiZco).

Xoipco. yaprjaopat, iyu.prp (troligen beslägtadt med

'/da), yacvco, ydaxco hio, hisco, liksom vara upp-

sluppen) fröjda sig, glädja sig, glädjas, vara glad

a) absol. Mt. 5: 12 al., y. åyaÅÅteofjievoi 1 Petr.

4: 18 glädjas med fröjd (deras glädje var förut

förenad med smärta och sorg), y. upcov Joh. 20:

20, Phil. 2: 28 jag gläder mig öfver att se 1.

ser med glädje (enligt det i profangrek. vanliga

constructioussättet af Xavddva), zuyydva> o. s. v.

med partic); — b) cum subst. conjugato yapdv

känna 1. erfara glädje ss. jj attraction för 7]V yat-

popsv 1 Thess. 3: 9, éy. yapäv pzydÅyv afödpa

Mt. 2: 10 de erforo en ganska stor glädje, fröj-

dade sig öfvermåttan 1. i högsta grad (förstärk-

ningen ligger icke i yapdv, utan i peyd/^v, der-

emot Joh. 3: 29 yacpec yapä han gläder sig hög-

ligeu; — c) andra constructionssätt: zcvt Rom.

12: 12 på grund af ngt, zc öfver ngt ss. zn o

adzu Phil. 2: 18 men öfver detsamma, dnb zivoq

2 Cor. 2: 3 med anledning af ngn 1. hafva sin

glädje af ngn, did. ziva Joh. 11: 15, 1 Thess.

3: 9 för ngns skull, ev zcvt Lc. 10: 20 al. i ngn

punkt 1. öfver ngt, ev Kupuu Phil. 3: 1, 4: 4 i

HEllranom (så att fröjden har sin grund i Christo,

är en christlig glädje )( xazu xöapov), erA zivi

Mt. 18: 13 al. öfver ngt; — imperat. yaipe (yal-

peze) Mt. 26: 49 al. var den vanliga helsnings-

formeln egentl. fröjda dig, deraf: god dag, var

helsad, hell dig! — infin. vid början af bref (lik-

som zppcoao och Ippcoade vid slutet, se pajvvuiii),

hvarvid Åéyec 1. Xéyouat förstås inunder: egentl.

säga till ngn att må väl, önska fröjd (välgång),

bedja 1. låta helsa Act 15: 23 al.; äfven bedja

ngn vara välkommen i sitt hus ?.éyetv ztvi y. 2

Joh. 10. 11 (ett förtroligt umgänge med en irr-

lärare utvisar delaktighet i hans ondska jfr Mt. 10:

12—14, 2 Cor. 6: 14—17, 1 Tim. 5: 22 al); —
partic. öfversättes ss. adv. med glädje Le. 19: 16.

yd/M^a,
'>]

(följ.) hagel Apoc. 8: 7 al.

yaXd.co, daa), uaa (ydco, se ydapa) lossa, släppa

efter, nedsläppa 1. -sänka Mc. 2: 4, nedhissa Act.

9: 25, nedhala Act. 9: 25, 27: 17. 30 (se oxeoos),

hala 1. lägga ut Lc. 5: 4; pass. nedhissas 2 Cor.

11: 33.

Xoldciioc, oo. b, plur. C "ib' 2 (af "1^3 Abrahams

brorson, Nahors son) Chaldceer; så kallas i G. T.

invånarne i Babylon och det Babvloniska riket

(äfven \J2)'j yrj Xaldaiwv Act. 7: 14 är =
CliyO som väl var = Ö. Mesopotamien,

så att utgjorde ett district och icke en stad.
*

yaXenö^, i], öv (beslägtadt med ybhiz galla, vrede)

vred, vresig, knarrig, ond, svår, besvärlig, betänk-

lig, farlig 2 Tim. 3: 1, vådlig, vild Mt. 8: 28.

yahvuya>yéw, r
t
oa (följ., åycoyif) föra, leda, styra

med betsel 1. töm, hålla i tygel, tygla, styra me-

taphor. Jac. 1: 26, 3: 2.

yo2tvo<z, ou, b (yaMco) töm, tygel, betsel Jac. 3: 3,

Apoc. 14: 20.

ydÅxeoc, a, ov smdr. -oöc, ^, oov (yakxtK) af kop-

par Apoc. 9: 20. *

yaÅxeuc, JWf, b (yu/.xik) koppararbetare 1. -smed,

men äfven jernsmed, smed 2 Tim. 4: 14 (emedan

kopparn upptäcktes före jernet, så auvändes i bör-

jan det redan befintliga ordet %aÅxeuc älven på

jernsmed och var äfven sedermera den vanliga

benämningen, ehuru jernsmed rätteligen hette at-

dqpeöc). *

yaAxyatbv, bvoz, b chalcedon 1. -donier, en karbun-

kelfärgad ädelsten ss. glödande kol; enligt an-

dra en haligenomskinlig himmelsblå ädelsten med

schatteringar af andra färger Apoc. 21: 19 ||
xan-

yrfidiv.
*

yaXxiov, 00, zö, diminitt. (af yalxös) allt af koppar

arbetadt, kopparfat 1. -kärl Mc. 7: 4.
*



yakr.okiftavov

f yolxoXiftavov, oij, to — härledningen oviss; en-

ligt somliga vox hybrida af följ. och pi? hvit =
hvit 1. glänsande koppar; andra anse ordet =
bpstyaAxoz, orichalcum, bergmalm, men detta

togs = au rich album af au rum och skulle vara

en metall dyrbarare än guld; på de ställen der

det förekommer i N. T. Apoc. 1: 15, 2: 8 är

endast fråga om glans, icke dyrbarhet — Luther

öfversätter ordet med messing — glödande, glän-

sande malm.

yo.Xx<K, oo, o metall, malm a) koppar (ss. den för-

sta metall man lärde smälta och bearbeta) Apoc.

18: 12; — b) kopparkärl 1. -fat 1 Cor. 13: 1

(»malm»); — c) kopparmynt 1. -penningar Mt.

10: 9 al.

yaÅxouc, iy, ouv, se ydlxsoc;.

yapai, adv. humi, på 1. till jorden 1. marken Joh.

9: 6, 18: 6.

Xavadv, rj (Josephus vj Xavavaca. — )yJ2 egentl.

lågland af vara ödmjuk 1. låg )( C 'HK hög-

land = Syrien; andra af j^j? Hams son) yr} X.

Act. 7: 11, 13: 19 Chanaans land, Chanaan;

det vester om Jordart liggande Palrcstina (det

öster derom liggande hette 1 5? <^ = Perreen) jemte

Phcenicien, innan Israeliterne kommo deraf i be-

sittning; sedermera, då Chananiterne trängdes bort

i norr, kustlandet Phoenicien. Af det södra Cha-

naan behöll blott Philistaea sitt gamla namn.

Benämningen lågland passar egentligen blott på

kustlandet, likt kanhända först befolkades af de

chananitiske stammarne.

Xavavaios, a, ov (fgde) egentl. invånare i yrj Xä-

vadv, Chananaisk ; men då Israeliterne bortträng-

de invånarne derifrån, drogo dessa sig norr ut till

Phoenicien och kallades Phcenicier (se Zupo(poi-

viocro), deraf Phcenicisk Mt. 15: 22. *

yapd, «c, f] (yacpeo, sydprjv) l:o) fröjd, glädje Mt.

2: 10 saspe, drrb riyc yapä<; auvoo Mt. 13: 44

på grund af 1. föranledd af sin glädje, likaså Lc.

24: 41 (den glada öfverraskningen hindrade lär-

jungarne i förstone att tro — se Liv. 39: 49),

Act. 12: 14 (af glädje skyndade hon in till lär-

jungarne och glömde att öppna porten); sv yapa

Rom. 15: 32 i glad sinnesstämning, p.szå yapaz

Mt. 13: 20 al. med fröjd; sksWe sk rrjv y.

rod Kupcou aoo Mt. 25: 21. 23 gäck in o. s. v.

d. ä. blif delaktig af det glädjetillstånd, hvaruti

din HERre befinner sig; y. ev nvsnpaxi åyeco
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Rom. 14: 17 fröjd i den H. Ande d. ä. den fröjd

som åtnjutes i den H. Andes gemenskap (och så-

ledes verkas af Honom) = y. ttv. åytou 1 Thess.

1: 6 en fröjd som utgår 1. verkas af den H. Ande

(jfr ock Gal. 5: 22); — 2:o) fröjdeämne, föremål

för fröjd Phil. 4: 1, 1 Thess. 2: 20.

ydpaypa, azoz, ro {yapdaaco tillspetsa, men äfven

inskära, inprägla, beslägtadt med ypd<pio) egentl.

det inskurna o. s. v., bildhuggeriarbete, konstverk,

verk Tsyyr,z ävftpojTzou Act. 17: 29 af mennisko-

konst; ,y. sto. tt}<: ysipiK x. r. A. Apoc. 13: IG

intryckt märke 1. tecken på deras högra hand 1.

på deras panna (Romerske soldaterne plägade mär-

kas på högra handen med tecknet för deras af-

delning 1. fältherrens 1. kejsarens namn; äfven

slafvar i Österlandet tecknades med deras herrars

namn; detta tecken är en motsats till det tecken

som omtalas Apoc. 7: 3 följ., 14: 1).

yapaxTTjp, 9jpo<;, b (se fgde) egentl. a) verktyg att

inskära 1. inrista, äfven personen som gör inskär-

ningar; — b) det inskurna, intryckta, i synnerhet

prägel 1. stämpel på mynt, aftryck, afbild ; — c)

den egendomliga prägel 1. stämpel, som är på-

tryckt en person 1. sak, hvarpå man känner den

igen och hvarigenom den skiljer sig från alla andra,

egendomligt väsende 1. uttryck, charakter; — i

N. T. säges Frälsaren vara y. riyc u~o årdersoj c

0sou Hebr. 1: 3 ett aftryck af Guds väsende

(liksom myntet är en afprägling af stämpeln och

sigillet af pitschaftet, så Sonen af Fadren, så att

man tydligt igenkänner den sednare af den förra

— Sonen är den bild, i hkn Fadren fullständigt

uppenbarar sig — »den mig ser, han ser Fadren»

Joh. 14: 9), se ock (mauyaapa. *

yd.pa$, axoz, b (se ydpaypa) påle, palisad; (den

palisaderade) vallen Lc. 19: 43 (vallen bildades

af uppkastad jord och deruti nedsatta pålar).
*

yapt£op.at, iaopai, wpai, ccrdprjv, lofyqaopai, iodrjV

(yd.piq) depon. med. gratificor, göra 1. säga

ngn ngt angenämt 1. glädjande, bevisa ynnest 1.

välvilja, villfara ngn, göra ngn till viljes; deraf

• a) ss. prof på sin ynnest skänka, förära, förläna

tcvc med infin. Lc. 7: 21 (synförmåga), äfven vtv t

n ngn ngt Rom. 8: 32, Gal. 3: 18, Phil. 2: 9;

rivd. zivc c ond on a re cui quera, skänka ngn åt

ngn ö) ngn till behag (dat. eommodi) 1. för ngns

skull rädda ngn Act. 27: 24, /9) till ngns god-

tyckliga behandling utlemna ngn Act. 25: 11. 16;

— b) skänka efter, eftergifva tivi re Lc. 7: 42.



3G0 ydpcv

43 (en skuld); — c) skänka efter, tillgifva, för-

låta rcvt zi 2 Cor. 2: 7. 10, 12: 13, Eph. 4: 32,

Col. 2: 13, 3: 13; — pass. skänkas, förlänas zå

bptv 1 Cor. 2: 12 de oss af Guds nåd

förläuta gåfvor (Messiasrikets), bpiv éyapiaöfj Phil.

1: 29 eder liar den nåden vederfarits att för Chr.

o. s. v.
;

utlemnas, lösgifvas zcvc ngn till behag

Act. 3: 14, Phil. 22; få förlåtelse t. ex. 2 Cor.

2: 10 jag har fått ngt förlåtet (der perf. mot

vanan nyttjas passive).

ydpcv, egentl. accus. (af följ.), nyttjas adverhialiter,

ss. det latinska gratia, med genit. för skull, för

o. s. v. %dpiv rivoc; 1 .Toh. 3: 12 hvarföre? oo

y. Lc. 7: 47 hvarföre 1. derföre, zobzou y. Eph.

3: 14 derföre 1. för detta behof 1. ändamål, rcbv

Kapafidoeiov y. Gal. 3: 19 för öfverträdelsernas

skull 1. till fördel för öfverträdelserna d. ä. på det

att öfverträdelserna skulle uppkomma (jfr ltom. 3:

19. 20, 5: 20 a/.), Åmdnpiac y. 1 Tim. 5: 14 till

fördel för smädelsen (så att det tjente till smiidelse

emot församlingen) o. s. v.

ydpis. imc, fj (yatpco, beslägtadt med carus, gra-

tus) l-.o) egentl. glädtighet, glädtigt 1. intagande

uiscnde, behag 1. ljuflighet Lc. 4: 22, Col. 4: 6;

— 2:o) huldhet, Lc. 2: 40 al., gunst Rom. 4: 4

al, ynnest 2 Cor. 8: 4 al, välvilja itpfe riva

Lc. 2: 47 i förhållande till ngn 1. hos ngn, xo.za-

ftéaäat ydpiraz 1. ydpiv ztvc Act. 24: 27, 25: 9,

se xazazcövjpt; oftast Guds nåd, som är ett utflöde

ur kärleken, hkn i synnerhet då visar sig ss. nåd,

när den framträder på ett oförtjent (oförskyldt)

sätt der, hvarest den gudomliga rättvisan i stället

borde straffande uppträda — denna Guds nåd vi-

sar sig så väl a) i allmänhet ebpiffxstv y. ~apä

zw 9ecu Lc. 1: 30 = T\\Ts] ^iya jn KSÖ
5

al,

som b) förnämligast i den genom Christum in-

rättade nådesanstalten genom tron gratia Dei

in Christo per fidem data Guds oförskylda

nåd i Christo JEsu Rom. 3: 24 al, det samma

om J. Chr. Rom. 5: 15 al. (emedan det var ett

bevis på Hans nåd, att lian åtog sig mennisk*-

slägtets frälsning); — /. åvn y. Joli. 1: 16 nåd

i nåds ställe, den ena nåden efter den andra (så

att alltid en ny nåd åter träder i den förras ställe

— det kunde hetat: y. ém ydpiv i analogi med

Phil. 2: 27 Åvxyv em hmyv — andra tyda: den

Nytestamentliga nåden i stället för den Gammal-

testamentliga), ydpirt scil. 9eou Eph. 2: 5. 8,

•/dpio;ia

y. 6eoi> Rom. 3: 24 al. genom Guds nåd, ev y.

Col. 3: 16 i förmågo af den gudomliga nåden

(som nemligen verkar i hjertat och drifver men-

niskoma till den invärtes sången — hör till adav-

tsc x. z. A.), äfven ev y. Qeou 2 Cor. 1: 12;

zouzn yap y. 1 Petr. 2: 19 ty detta är nåd, att

anse ss. nåd af Gud; — i början och slutet af

de Apostoliska brefven förekommer ofta helsnin-

gen yåpis xat eipijVrj (understundom med tillägg

af sÅeos) Rom. 1: 7 al, hvarvid y. utmärker det

nådefulla sinnelag hos Gud i Christo emot för-

samlingarne, som Aposteln tillönskar dem, eiprjvy

den factiska följd, som uppkommer genom bevis-

ningen af denna ydpi<z; märkligast är sluthälsnin-

gen 2 Cor. 13: 13, emedan den tillika framställer

den gudomliga Treeuigheten (der står vårs Her-

ras J. Christi nåd först, emedan den utgör det

förmedlande emellan de trogne och Guds kärlek

1. det hvarigenom man kommer till Guds kärlek

— se t. ex. Rom. 5: 1. 2; slutligen förekommer

den H. Andes delaktighet 1. delaktigheten i den

H. Andes gåfvor; emedan den är en följd af de

begge andra). — 3:o) om Gud: nådegåfva, se i

synnerhet 1 Petr. 4: 10 ~oixi?y y. ss. ett inbe-

grepp af allt det, som genom Guds nåd blifvit

de trogna till del ; enskildt ss. det apostoliska

embetets Rom. 12: 3, 15: 15, 1 Cor. 3: 10, Eph.

3: 2, nådebevis 1. -bevisning 2 Cor. 1: 15 (hvart

Paulus kom, kom han ss. meddelare af Guds yd-

pes), 2 Cor. 4: 15 (vår räddning), 2 Cor. 9: 8

al; om menniskor: kärleksgåfva 1. -bevisning, väl-

görenhet (collect) 1 Cor. 16: 3, 2 Cor. 8: 4. 6

al; välgeming, välsignelse douvai y. zivi Eph.

4: 29 gifva välsignelse åt ngn, vara välsignelserik

lör ngn (det goda 1. tjenliga talet är subject till

åta). — 4:o) tack, tacksamhet, tacksägelse y. zw

,0ew scil. eazw Rom. 6: 17 al. Gudi vare tack!

nota bptv y. eaziv Lc. 6: 33. 34 livad hafven J

för tack? = hkn lön 1. vedergällning derfor haf-

ven J att vänta af Gud? eyeiv y. Lc. 17: 9 al.

hysa tacksamhet 1. tacka, yd.nizi 1 Cor. 10: 30

ined tacksägelse,

v ydpiopa, azoc, zö (yap!*ouat) egentl. det skänkta,

skänk, gåfvaj i N. T. i synnerhet om Guds nådc-

gåfvor, som genom den H. Ande meddelas, nåde-

gåfva, hvarmed kan förstås så väl det hos de

trogne genom den II. Ande verkade nya andelif.

som ock hvarje till en ehristlig verksamhet med-

delad skicklighet (sä t. ex. har ordet 1 Tim. 4:



yapnouj

14 afseende på TtapdxÅrjmc och didaaxaXia, 2

Tim. 1: 6 på erabetsverksamhet o. s. v.); y. meu-

fiaxixåv Rom. 1: 11 andlig gåfva (christlig upp-

byggelse), Eom. 5: 15 nådegåfva xax k^oyjjv d. ä.

rättfärdiggörelse; nådegåfvorna uppräknas Rom.

12: 6—8. de utomordentliga för det apostoliska

tidehvarfvet egendomliga 1 Cor. 12: 4 följ.

t yapixåto, coaa-, copai (ydpiz) benåda Eph. 1: 6;

p. p. p. Lc. 1: 28 benådad.

Xafifidv, alii Xdfip~av, rj indecl. (pH troligen torr,

förbränd trakt af "l^n förbrännas) Baran, grte-

ce Kd.ppai, gammal stad i vestra Mesopotamien,

hvarifrån Abraham drog ut till Chanaans land

Genes. 12: 5; staden låg på en vidsträckt af berg

omgifven slätt, ryktbar genom Crassi nederlag;

fkmr Act. 7: 2.
*

ydpxrjs, oo, o {yapd.ooco se ydpaypa) charta,

papper 2 Joh. 12; egentl. pappersblad förfärdi-

gadt af papyrosväxtens särskilda hvarf 1. hinnor

(sådana hinnor uppgifvas hafva varit till och med

20, den innersta bäst och så aftngande i godhet

till den yttersta; innan de begagnades, utbreddes

de på en med Nilvatten 1. lim fuktad tafla jemte

hvarandra, ofvanpå dessa lades andra tvärsöfver

och förenades med dessa genom lim 1. Nilvatten;

derpå aftogos de enskilda styckena, pressades, tor-

kades i solen, förenades med hvarandra och upp-

rullades — papyrosbusken, rrdnupoc 6 och -q, vä-

xer vid Nilflodens stränder liksom säf; se ftufiXos.

som nyttjas promiscue st. Ttdrrtjpos); det gafs pap-

per af olika godhet: det finaste var det Augustan-

ska (af Augustus), 2:dra rummet intog det Livian-

ska (af Livia) och 3:dje det Presterliga (Ispaxixrj)
j

de 2 första slagen svarade emot vårt postpapper,

det 3:dje vanligt skrifpapper, se vidare piXav och

xdlafios.
*

ydapa, axoz, xö (stam ydcu, hvaraf yacUco, yd.axco

hio, hisco, gapa) gap, gapande öppning, »svalg»,

remna, klyfta Lc. 16: 26.
*

yeUo~, eoc, xå (se fgde) egentl. öppning, läpp Mt.

15: 8 al, xapnoc: xa>v y. Hebr. 13: 15 (se xap-

7roc); metaphor. kanten 1. brädden på h varje öpp-

ning, rand, strand x?jz daMoorjs Hebr. 11: 12.

yetfid&o (ysip.a slagregn af yéco — sedan årstiden

för regn och storm i Österlandet = yeipcov vin-

ter) utsätta för vinter, köld, storm; pass. blott-

ställas för vinter o. s. v., lida 1. ansättas af storm,

Jtelanäer) Grek: Lc*. t. X. T.
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bestormas Act. 27: 18; inträns, i profangrek.

öfvervintra.
*

ysipappoc:, ov 1. smdr. yiipd.fipooz, oi>£, o»v- (af

yélpa, se fgde och pooc, pnuz flöde, flod) regn-

flödande scil. Tzoxapö^ ström; ss. subst. regnbäck,

bäck Joh. 8: 1.
*

ysip.cöv, cövnz, o (yeipa, se yeipdCco) utgjutning,

regn, snö, storm, Act. 27: 20, oväder Mt. 16: 3;

regnväder, regntid, köld, vinter Joh. 10: 22, 2

Tim. 4: 21; yetticovoc om vintern Mt. 24: 20,

Mc. 13: 18. — Anm. Regntiden 1. vintern räckte

under sednare hälften af Cislew = December, hela

Tebeth och förra hälften af Schebath ; Osterländ-

ningarne räknade 7 årstider, liksom Grekerne, se

dncöpa.

ystp, yeipöz, ij (enligt somliga af ydcu, yéco gapa,

alltså egentl. remna 1. spricka; enligt andra af

dessa verber i betydelsen fatta, alltså egentl. det

hvarmed man fattar uti ngt) l:o) hand Mt. 3: 12

al., alpsiv rtvå ént xcov y. Mt. 4: 6 bära ngn

på händerna (Ps. 91: 11. 12; bilden, som är ta-

gen af hulda och omtänksamma mödrar, använder

frestaren listigt i egentlig mening på Messias); se

vidare verbenia znaipco, éTTiftdÅÅco, kTtixifyqpi och

andra, som finnas construerade med ysipo. 1. yéi-

pat; — 2:o) hand, kraft, tillhjelp; ofta till om-

skrifning af den som utför 1. förrättar ngt 1. för-

medelst hkn ngt sker dia xcov y. 1. r^c /• xivo<;

Mc. 6: 2 al. genom ngus händer 1. hand d. ä.

genom 1. af ngn, dia y. aijxätv Act. 15: 23 (så

att de skulle öfverföra skrifvelsen), év y. xtvm;

Act. 7: 35 (Tisch. har auv), Gal. 3: 19 förmedelst

ngn; — 3:o) hand, makt, våld diåovai 1. napa-

didovai 1. Tto.paTifts.ado.i riva 1. ti efc y. 1. év

rfj y. xivoz Mt. 17: 22 al. öfverantvarda 1. -lemna

ngn 1. ngt i ngns makt 1. våld )( éx y. xivoq

dpxd&iv, é$£Åécrdai o. s. v. Lc. 1: 74 al. ur

ngns våld; — anthropomorph. om Guds allmakt

Act. 7: 50 al, skyddande försyn Lc. 1: 66 al,

straffande rattfärdighet Act. 13: 11 o. s. v.: uaa

7j y. aoo xai sr
t

ftouXij aou Trpocopicrev Aet. 4: 28
1
(zeugma, emedan verbalbegreppet icke egentligen

passar till ystp äfven om y. öfversättes med för-

fogande makt 1. dylikt).

ys.ipaycoyk.co (följ.) handleda, leda vid handen Aet.

9: 8, 22: 11.

ystpaycoyi')', öv dyco) handledande, förande

vid handen: subst. handledare Act. 13: 11.
*
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yzcpöypacpov, ou, ro (egentl. neittr. af adj. yscpo-

ypaipos iued handen skrifveu af yzcp, ypdcpco)

det med lianden skrifna, handskrift, handskriften

försäkran, skuldebref ro xatf vjpcbv y. roef döy-

fiaaiv Col. 2: 14 det emot oss med (de bekanta)

befallningarne handskrifna, den emot oss lydan-

de handskrift (= den Mosaiska lagen, h vilken

är skrifven xaif 7jpS)V, emedan dess fordringar

icke kunna af ngu uppfyllas, och är en yscpoyp.,

emedan menniskorna äro förpligtade att uppfylla

den och den utvisar dem ss. gäldenärer — borge-

nären är Gud).

yeipoTrotyroc, ov (yscp, ttoieco) handgjord, af L med

(mennisko)händer gjord !. uppförd Mc. 14: 58 al.

yecpornvico, rjoa; ijiirjv (y&p, rzcvco ten do) räcka

upp handen, säges i synnerhet om valsättet i

folkförsamlingarne (yscporovca); sedan i allmän-

het välja, genom val tillsätta Act. 14: 23, 2

Cor. 8: 19.

yecpcov, ov, oregelbunden comparat. till xaxtK (af

obruklig posit. yép'/]S = yscpcoc under ngns hän-

der) handterligare, medgörligare, beskedligare, sva-

gare, sämre, värre Mt. 9: 16 al.

Xepooficp 1. -et/i (C^IID, singul. 2112 per meta-

thesin af rida, fara — qsi jumentum di-

vinum) Cherubim, (Jheruber, bevingade väsenden

i Hebräiska symboliken, hvilkas gestalter tänktes

sammansatta af menniska, lejon, örn och tjur

(sinnebilder af de högsta krafter i skapelsen : men-

niskans vishet, lejonets kraft, örnens snabbhet och

tjurens fruktsamhet) se Apoc. 4: 6 följ. om de 4

djuren; dessa fyrgestaltade väsenden förekomma

först Genes. 3: 24 ss. paradisets väktare, seder-

mera vanligen ss. bärande Jehovas thron 1. vagns-

tliron (t. ex. Dav. Ps. 18: 11, 80: 2). Enligt

samma föreställning voro 2:iie cheruber anbragta

på locket af förbundsarken i det aldrah eligaste,

mellan hvilkas vingar Jehova tänktes throna Gen.

25: 17 följ. De hade 6 vingar liksom Seraphim

Es. 6: 2; med 2 (lögo de, med 2 skylde de sitt

anlete, med 2 sina fötter; deras kroppar voro helt

och hållet fullsatta med ögon Apoc. 4: 6. ]3e-

skrifningen om dem förekommer, ehuru troligen

med någon öfverdrift, i llez. 1 och lOcapp.; —
fkmr Ilebr. 9: 5, der de kallas A. ö«'?3?c herrlig-

hetens Cheruber, emedan de buro den gudomliga

herrligheten, Guds synliga uppenbarelse bland Is-

raels folk.
*

Xtoq

yjipa, ac, r) (egentl. femin. af y/,poc beröfvad, i

synuerhet sin make, af ydco se ydapa) enka Mt.

23: 14 al., Lc. 4: 26 är ywy utsatt; ac ovrco:

'/yjpat 1 Tim. 5: 3 (äfven v. 5) som verkligen

äro enkor d. ä. öfvergifna, värnlösa (som sakna

anhöriga); den ursprungliga bemärkelsen synes

ock passa Apoc. 18: 7 (öfvergifven 1. utblottad

är jag icke; ehuru äfven staden kan transl. kal-

las enka).

yjtéc, se zyj)é:.

yäcapyoc, 00, o (ycÅcoc, apftöiv) anförare för 1. be-

fälhafvare öfver 1000 man, regementschef, öfverste

Mc. 6: 21, Apoc. 6: 15, 19: 18, i synnerhet krigs-

tribun öfver en Romersk cohort Joh. 18: 12 al.,

se cjnscpa.

yiXidc, ddoc, r] (följ.) ett antal af 1000, ett 1000-

tal Lc. 14: 31 al., åéxa y. = decem mil li a,

stxoac y. = v i gin ti millia 1. c.

yihoc, ac, a 1000; /. ir/j ax; fyfiépa pca 2 Petr.

3: 8 (här framstår skarpt skillnaden emellan gu-

domlig och mensklig tidräkning), y. bttj Apoc.

20: 2—7 det 1000-åriga riket (ycXcaopöc) består

väsendtligen deruti, att Christus med de sina döm-

mer och regerar, och att satan är bunden, d. ä.

uti de trognas andliga frihet och segerrika kraft

emot synden; dermed är dock icke sagdt, att hos

alla enskilda menniskor den onda böjelsen är ut-

rotad och det goda segrande utan sedlig kamp,

ty detta rike är ännu jordiskt; men hvad patri-

arkverlden hade lycksaligt och apostlaverlden un-

derbart, skall då återkomma. Hvad deu frågan

beträffar: när kommer detta rike? så har man

sammanställt skapelseveckan med en stor verlds

vecka och jemfört sabbatsdagen med den 100O
åriga verldssabbaten 1. med andra ord 2000 år för-

flöto från Adam till Abraham (patriarktiden), 2000

år från Abraham till Christus (G. T:s tid), 2000

år skola förflyta från Christi l:sta ankomst till

den andra (N. T:s tid) — 6000 år, svarande mot

de 6 skapelsedagarne, hvarefter det 1000-åriga

riket svarar emot den 7:de 1. sabbatsdagen.

Xcoc, ou, yj Chios, en mycket fruktbar ö emellan

Santos och Lesbos, hörande till Ionien i Mindre

Asien. Dess förnämsta produkter voro och äro

vin och mastix. Annu räknas ön af Öster- och

Vesterländningar för ett verkligt jordiskt paradis.

Hufvudstaden hette ock Chios, hade en god hamn

och gällde ännu i ltomarnes tid ss. ttrbs libera;
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sannolikt var Horaerus här född; heter nu Scio;

fkmr Act. 20: 15.
*

ytxdiv, wvoq, b (sannolikt af H .31713 =) tu ni ca,

underklädnad, kjortel, lifrock; den var ett slags

skjorta af linne 1. bomull (cattun), ,som bars när-

mast kroppen och hvaröfver kastades en vid man-

tel (Ipdxcov), när man gick ut. Den hade armar

och räckte för männer vanligen till knäet och för

qvinnor till fotvristen. JEsus befaller sina lärjun-

gar Mt. 10: 10, Mc. 6: 9 att icke hafva 1. bära

duo ycxcvvag, hvaraf följer att understundom ss.

på resor och vid arbete 2me sådana nyttjades; då

hette den undre P^D (ett slags skjorta, aivocbv,

likt se); och den öfre ^J/b, som var ngt längre

(tilläfventyrs £7xevd6T7]<r, hkt se); förekommer Mt.

5: 40 al

ytdtv, övos, rj (yécu gjuta) snö, i synnerhet den

fallna; den fallande heter vtipds, vuptxös nix;

fkmr Mt. 28: 3 al,

yXapuz, uåoc, v) (beslägtadt med ykmva, v) tjock

och vid öfverklädnad af kdyvrj per metathesin,

lana, ull) vid och grof öfverklädnad, i synnerhet

för ryttare, ryttarekappa, soldat-, fältherremantel

Mt. 27: 28.
*

yXmdQco (yÅ£U'fj skämt, spott, hån) skämta, bespotta,

håna, göra narr af Act. 17: 32.
*

ylio.pöz, d, öv (yMa), yhdco blifva varm 1. mjuk,

smälta) ljum Apoc. 3: 16 (när kallt vatten helt

och hållet genomtränges af eld, blir det hett, men

i annat fall ljumt. I detta tillstånd uppväcker

det vämjelse; lika vämjelse uppväcker hos HER-
ren den menniska, som, nöjd med sig sjelf, hvar-

keu stöter HERren ifrån sig 1. af Honom låter

sig helt och hållet genomvärmas — se vidare

Czotik). *

XXöf], ^c,
s
fj (brodd) (Jhloe, en christinna i Corintli

1. ock (kanske rättare) i Ephesus, genom hkns an-

förvandter 1. tjenare, som varit i Corinth, Paulus

fått underrättelse om söndringarne derstädes 1

Cor. 1: 11.
*

yhopöc;, d, öv (st. yÅorjpoz 1. yÅoépö?, af yÅörj den

första gröngula brodden på säd ocli gräs) gröngul,

ljusgrön, i allmänhet grön Mc. 6: 39, Apoc. 8: 7,

9: 4; äfven blekgrön, blek, gulblek, black otttoc,

Apoc. 6: 8 (se otätoc)-

yqc' 666; ty / är =-- 600, f = 60 och c = 6,

Apoc. 13: 18; otaliga försök hafva blifvit gjorda

med sammansättningar dels af Hebräiska, dels Gre-
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kiska bokstäfver för att utforska det rätta namnet

t. ex Teitan (Titus), N'ron K'sar (kejsar Nero),

Maometis (Mahomed), Apostates (Julianus Apo-

stata), Gallos Kaisar (kejsaren en fransos), Na-

poleonti m. fl.; nyligen har en Svensk lärd, Bery-

gren, offentliggjort sin mening: att Arabiska nam

net på propheten Muhammed skrifvet med Greki-

ska bokstäfver vr/.ftftc pouaapped 1. vaftft-q poo-

dpp-fjd, af hka hvardera motsvarar 666, dermed

betecknas. *

t yoixÖK, i], öv (youc) af grus, stoft, jord, jordisk

1 Cor. 15: 47—49.

yolvi$, txos, rj ett mått för torra varor i synnerhet

spannmål, ^ af en péåcpvoc (det största mått

för torra varor = 10§ kappar = ^ Sv. tunna),

och innehöll 4 xoxuÅat (ungefär = 4 qvarter),

utgjorde alltså ngt mindre än 1 stop och var van-

liga dagsportionen för en soldat (rjpepTjaia rpo-

<p/})i Apoc. 6: 6.
*

yolpos, oo, /), r) (troligen onomatop. ord) ungt svin,

gris; äfven svin i allmänhet Mt. 7: 6 al. — Anm.

Med
.
dessa ss. orena förklarade djur, liksom med

hundar, betecknas 1. c. Guds ords föraktare (se

xucov).

yoAaco (följ.) l:o) hafva svart galla, vara vansinnig

1. galen; — 2:o) i N. T. = ynXöopai vredgas,

förargas, blifva ond Ttvi på ngn Joh. 7: 23. *

yoXr), ^c, fj — yöAoz, ö (yéco gjuta) galla Mt. 17:

34 (man har både onödigtvis och oriktigt öfver-

satt det på detta ställe med malört), y. T:ixp'ia<;

Act. 8: 23 galla, hvars egenskap är bitterhet

(genit. qualitatis), fel amarum — bild på det sed-

liga förderfvet ss. andligt gift, ty ormens galla

ansågs ss. säte för hans gift.

yöoz, se youz.

Xopatfv 1. -scv, äfven XwpaQv, 7j indecl, Chorazin,

en stad i Galilseen, i grannskapet af Capernaum,

alltså på vestra sidan af sjön Genesaret Mt. 11:

21, Lo. 10: 13; fkmr ej i G. T.

yoprjyéco, YjGco, rjaa (yoprjyö<; — följ., uyco — chör-

anförare) vara cJwranförare, i allmänhet bestrida

omkostnaderna vid inöfningen och uppförandet af

en chör — sedan, med uteslutande af begreppet

chör, påkosta, gifva, förläna xt 2 Cor. 9: 10, 1

Petr. 4: 11 Oyc är attraction st. 9}v).

yopöz, nu, ö (= xuxÅoz, oxéwavoz och beslägtadt

med xopcovöz, cornu, curvus) rund, ringdans,

dans, chör Lc. 15: 25.
*
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éoprdCto, aaa, aob^aopo.1, da&rjv (yopros) fodra,

göda, i classiska profangrek. om boskap, men i

sednare språket och N. T. om menniskor: mätta

ztvd Mt. 15: 33, zwd zcvo? Mc. 8: 4 ngn med

ngt; med. och pass. mätta sig, mättas, blifva I.

vara mätt, i egentlig 1. andlig mening Mt. 5: G

al., uTzn ztvos Lc. 16: 21; £x zivoz Apoc. 19: 21

(om foglar).

yöpzadpia, oros, to (fgde) egentL foder för boska-

pen; sedan i allmänhet näringsmedel, födoämne

(för menniskor) Act. 7: 11.
*

yépzoc, ou, h (chors, cohors; äfven hortus) in-

hägnad, ladugård, betesmark, det der växande fo-

dret, gräs Mt. 6: 30 al., äfven tillägges %X<op6<;

Apoc. 8: 7 grönt gräs, hvaremot det betyder hö

t. ex. 1 Cor. 3: 12, 1 Petr. 1: 24; sädesstrå

Mt. 13: 26, Mc. 4: 28 (för dess likhet med gräs,

då det uppväxer).

Xoi)£äz, a, o (vanligen af i~i|n se) Chiua, en för-

valtare 1. hofmästare hos Herodes (Antipas) Lc.

8: 3; man har velat anse honom för densamme

som »konungsmaunen» Joh. 4: 46.
*

you<;, /oi'k, b (yéco gjuta) grus, uppkastad jord,

stoft ixzivåaaziv zbu y. Mc. 6: 11, se kxzvjäaam.

é~ip'uÅÅ£tv y. eni r«c xs<paM<; Apoc. 18: 19

kasta stoft på sina hufvuden — var en plägsed

hos de sörjande, se ock anoonc.

ypdopac, xéyprjpat, éypyo-durjv (qsi yepdopai af

ytip) handtera, behandla ztvi Act. 27: 3 (bemöta

1. umgås med) ngn, begagna, betjena sig af zivi

Act. 27: 17 al., nddsvc zomiov 1 Cor. 9: 15

icke ngn af dessa (rättigheter), puÅ/.ov yp^aai 1

Cor. 7: 21 begagna dig snarare deraf (att hafva

blifvit kallad ss. slaf) d. ä. blif trogen ditt slaf-

stånd; använda, bruka zi 1 Cor. 7: 31 (endast

här med accus.), iakttaga, gå till väga med zi sA
2 Cor. 3: 12 ngt, äfven absol. gä till väga, för-

fara ånoTnficoz 2 Cor. 13: 10 med stränghet.

%pdo) (se fgde) framräcka det begärda, gifva, låna,

se xtypy/u.

ypeia, «c, (%py 1- /pdopai) egentl. begagnande,

bruk, brukbarhet, nytta, usus; deraf l:o) béhof

eyetv y. twrlc Mt. 6: 8 al. hafva behof af, hafva

af nöden, bchöfva ngt 1. ngn Eph. 4: 28 (ueml.

att honom meddelas ----- den behöfvaude), roS oi-

duaxztv unåz ztva (icke riva Tisch. har) Hebr.

5: 12 att ngn 1. man lärer eder o. s. v.; ric /•

med accus. och infin. Hebr. 7: 11 livad var det

för ett behof att? hvad behöfdes att?; behof, brist

syetv yp. prfiivb: 1 Thess. 4: 12 icke hafva brist

på ngt, absol. vara i behof, behöfvande. lida brist

1. nöd Act. 2: 45, 4: 35, 1 Joh. 3: 17, äfven

Eph. 4: 28 (se ofvan); — 2:o) lefnadsbehof, nöd-

torft i plur. Act. 20: 34 al., zä npbs {zr
t
v yp. 1.)

rac yp. Act. 28: 10 det som tjente till våra lef-

nadsbehof = rå ZTiizr
t
dzia lifsfömödenheter.

ypEojfeilérrfi 1. ypen<p-, nu, b (ypéoz, attice ypéa>:

skuld och ixpsiXizr^) skulde- 1. gäldenär Lc. 7:

41, 16: 5.

yp~r], imperson. (ypd.w, ypdopat) det behöfs, är af

nöden, bör, är tillbörligt; sättes liksom ost med

accus. och infin. Jac. 3: 10.
*

ypfå» (fgde) hafva af nöden, behöfva zivöz Mt.

6: 32 al.

yp7jixa, azoz, zn (ypuopuc) det som begagnas, bru-

kas, det man betjenar sig af, behöfver; deraf i

plur. egodelar, penningar, gods Mc. 10: 23. 24

al., äfven singid. Act. 4: 37 peimingesumma.

ypTjpaziCco, iao>, iaa.; lapat, 'laitrp (fgde) l:o) för-

rätta göromål, besörja ärender, i synnerhet offent-

liga 1. statsärendet-

, äfven (i med.) drifva handels- 1.

penningeaffärer; meddela (sändebud) audiens, svar,

deraf i N. T. meddela gudomliga svar 1. uppen-

barelser Hebr. 12: 25; pass. erhålla gudomliga

svar 1. meddelanden, få uppenbarelse Mt. 2: 22

al. ; — 2:o) i seduare Grekiskan: autaga och föra

en embetstitel, charakter, ett namn, låta sig kal-

las, kallas, heta; så ock i N. T. Act. 11: 26,

Rom. 7: 3.

ypTjpaziGUAK, oo, b (fgde) i profangrek. blaud andra

betydelser äfven orakelsvar, i X. T. gudomligt svar

Rom. 11: 4.
*

ypr
t
aipn^. tj, ov, äfven 2 ändelser (ypdopai) tjenlig

att begagna, bruk- 1. användbar, nyttig etc; zt till

ngt 2 Tim. 2: 14 (utan intresse för den prakti-

ska christendomen).
*

yprjffic. S(o~, r
t

(se fgde) begagnande, användning,

bruk, umgänge Rom. 1: 26. 27 (om samlag).

f yp-/jazsuopac (yp^oroc) vara god. mild, huldrik

1 Cor. 13: 4; ett i sanning ärras dpyuévov.

emedan det icke förekommer i den öfriga Greki-

skan, icke en gäng i LXX. *

f ypi
t
azohiy'ia, «f, i

t
(följ., l&foz) wildt 1. vänligt

tal, fagert snack, smicker Rom. 16: 18.
*

yp7](jzöz. rn tvj, adj. vble (af ypdopai) egentl. bruk-

bar, nyttig, duglig, god i sitt slag 1. för sitt ända-

mål, äfven möjlig att umgås med; deraf a) om



saker: mild, god Mt. 11: 30, Lc. 5: 39, 1 Oor.

15: 33; — b) om personer: mild, god, vänlig Lc.

6: 35, Eph. 4: 32, 1 Petr. 2: 3 (här anses, möj-

ligen utan skäl, en paronomasi med XptOT<K ega

rum); to yp. to?) 6aou Rom. 2: 4 det goda hos

Gud, Guds godhet = följ.

yprjatÖTTjs, ijrflc. '/} (fgde) egentl. brukbarhet, dug-

lighet; deraf godhet, välvilja, vänlighet, mildhet

Rom. 2: 4 al., y. 9eou 1. c. al. Guds godhet

(enligt hkn Han är böjd för att göra godt, icke

att straffa), émpéveiv vfj yp. Rom. 11: 22 (se

empévco), rtoiojv yp. Rom. 3: 12 som gör (dug-

lighet 1. dugliga saker d. ä.) godt 1. rätt — or-

det taget objective.

yjnopa, oltos, tö (ypcto) egentl. det påstrukna, i

synnerhet salva, smörjelse, välluktande olja; i G.

T. smordes konungar, propheter och prester med

den heliga oljan och blefvo derigenoin invigde till

sina embeten — detta var blott ett yttre tecken

till den kraft Gud ville förläna dem genom sin

H. Ande; i N. T. blifva alla sanna christna in-

värtes smorda med den H. Ande och derigenom

invigda till ett heligt konungsligt presterskap 1

Petr. 2: 5— 9 samt införde i hela den evangeli-

ska sanningen 1 Joh. 2: 20. 27 (den som icke

är smord med den H. Ande d. ä. har undfått

Hans gåfvor, är ingen sann christen).

XpiOTiavo', ou, b (lat.) Christianus, Christen;

denna benämning på Christi bekännare förekom-

mer på 3 ställen i N. T. Act. 14: 26, 26: 28,

1 Petr. 4: 16; namnet uppkom (enligt första stäl-

let) i Antiochia, men icke inom utan utom kyrkan;

ty de christne kalla hvarandra alltid åyiot, udeÅ-

tpni, p-aftrj-ai, TttatoX, 7iioTe6ovT£<:. Det är dock

icke troligt, att Judarne funno upp ordet; ty, då

de visste, att n 1 1£> 12 öfversattes med XpiOTÖz.

aktade de sig nog för att öfverflytta ett så he-

ligt namn på en så förhatad och föraktad sekt;

derföre är det sannolikt, att hedningarne och trol.

Romarne (ss. ändeisen antyder) kommit upp med

detta öknamn, ss. det ock ursprungligen var och

ansågs. Benämningen uppkom i Antiochia, eme-

dan de christne först der framstodo ss. ett sjelf-

ständigt samfund, och togs af hufvudet för detta

religionssamfund Christus, i det namnet Ch ristus

betraktades ss. ett nomen proprium 1. persouligt

namn och icke ss. ett embetsnamn, hvilket det

ursprungligen var (se följ.).
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f Xpt0T(k, oo, b egentl. adj. vble (af följ.) smord,

den smorde xaz é$oyyv, Christus, Messias (se

)haaiac); enligt bruket i G. T. att smörja pre-

ster och konungar med den heliga oljan vid in-

vigningen till deras kall (Exod. 28: 41, 1 Sam.

10: 1 al.), blef också den åt Patriarkerna utlof-

vade evige Konungen (och öfverstepresten) i G. T.

kallad Messias (se i synnerhet Dav. Ps. 2 och

Dan. 9: 25), äfven i N. T. Joh. 1: 42, 4: 25,

men annars b X. Mt. 2: 4 swpissime; denne, som

härstammade från Davids hus, skulle återgifva

Israels folk dess theocratiska sjelfständighet och

herravälde öfver hedningarne, ännu herrligare än

under konungarne David och Salomo, och införa

en ny tingens ordning, hvarigenom folket både i

religiöst och moraliskt afseende skulle blitva i hög-

sta grad förädladt och lyckligt (den verkliga och

andliga betydelsen af denne utaf propheterna be-

bådade konungs rike — det Messianska riket —
var dold för mängden). — \p. är alltså egentl.

en benämning, som tillägges Frälsaren med af-

seende på Hans embete och värdighet, men snart

öfvergick det till ett tillnamn, ett nomen proprium

ss. 7. b leyöpevoq X. Mt. 1: 16, 27: 17, äfven-

soin i sammanställningen 7. X. 1. Ä. 7. (för att

beteckna en person, i hkn Marias son är förenad

med Guds Son till ett enda väsende), likaså X.

ensamt ss. Rom. 5: 6. 8 al. — Man har vidare

anmärkt, att X. i Evangelierna vanligen förekom-

mer med artikel (undantag likväl Mt. 1: 1. 16

—

18, Mc. 1: 1, Joh. 1: 17); deremot i Apostla-

gerningarne och Brefven oftast utan artikel ss. ett

bevis på, att ordet allt mer och mer öfvergått till

ett nomen proprium (samma förhållande är med

fh. äycou, se anm. vid nveupa). — O X. ut-

märker 1 Cor. 12: 12 hela christna kyrkan ss.

ethisk enhet (moralisk person, jfr ock 1 Cor. 6: 15)

efter den föreställningen att de christne äro Christi

lemmar. — I afseende på Christi död och upp-

ståndelse torde följande bibeltrogna framställning

icke anses ovigtig: Christus dog, då Hans ande

skiljde sig från kroppen; Anden gick då till Hades

(Act. 2: 31 — neml. den del deraf, som kallas

paradis Lc. 23: 43), men kroppen lades i grafven.

Christus uppstod lefvaude ur grafven, i det Hans

ande åter förenade sig med kroppen. Efter denna

andens förening med kroppen, d. v. s. i sin för-

klarade mensklighet gick (nedsteg) Christus till

Hades och predikade för andarne i fängelset (Ge-
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henna), neml. deras själar som omkommit i synda-

floden (1 Petr. 3: 19).

ypico, éypioa (beslägtadt med ypdio asi yepdco af

'/ztp, handtera, beröra) stryka, bestrykä, smörja

vivd 1. vivd. vtvi d. ä. viga, inviga till ett em bete

(se ypiofia. och Xpievåc;) Lc. 4: 18 al., i synner-

het med den H. Ande och med kraft Act. 10: 38;

äfven vivd vi ngn med ngt ss. hypicrév ae

ptsvöyous anu Hebr. 1: 9 Gud har smort dig med

glädjeolja framfor 1. mer än dina med- 1. stall-

bröder (har afseende på beredeisen till bröllopps-

måltiden Mt. 22: 1 följ. — härmed skildras den

högsta salighet, till hkn Christus på sin bröllopps-

högtid blifvit upphöjd; med pévoyoi menas del-

tagarne i måltiden, äfven englarne).

ypoAZco, uo (följ.) tillbringa 1. förhala tiden, dröja

äfven med infin. Mt. 24: 28 al.

ypovoc. ou, ö l:o) tid, i allmänhet och obestämd

(hvaremot xaipös är en bestämd, begränsad tid

med bibegrepp tillika af det passande 1. lägliga,

se xaipoz) t. ex. ypövoi 7] xaipol Act. 1: 7, 1

Thess. 5: 1 tidehvarf (obestämdt huru många) 1.

tidpunkter (vissa bestämda punkter deruti) al.;

på frågan: huru lång tid? sättes dels (lat. Lc.

8: 29 al., dels accus. Mc. 2: 19 al; ém ypbvov

Lc. 18: 4 till en tid, en tid bortåt, al., dia vbv

yp. Hebr. 5: 12 för tidens skull d. ä. med af-

seende på den tid J redan varit christna o. s. v.;

— 2:o) = xaip<K, viss, bestämd tid ss. h yp.

vou (faivopévou åcrvépos Mt. 2: 7 den bestämda

tiden under hkn stjernan visade sig, al.

ypovnvpifléio, rjoa (fgde, vpijdw förnöta) förnöta

tiden, dröja Act. 20: 16.
*

ypuasoz, a, nv, smdr. ypuaouc, hkt se.

ypuaiov, ou, vo, diminut. (af ypuabc, men vanligen

brukadt i dess ställe) guldstycke, guldmynt, guld

Act. 3: 6 al. (antingen metallen 1. penningar);

pkir. guldsaker, guldsmycken 1 Petr. 3: 8.

t ypuaodaxvuXio^ , ov (ypuaö?, daxvuhos) med gyl-

lene — 1. guldr//j<7 1. ringar Jac. 2: 2.
*

ypuoökttos, ou, t) (ypuoös, ki&oq) egentl. guldsten,

ehrysolith, af blekgrön färg, alldeles genomskinlig

med dubbel strålbrytning - andra af guldglän-

sande färg — de nyares topas, se vond&OV; Apoe.

21: 20.
*

ypuoinzpaaos. ou, o (följ., Ttpdoov lök) egentl. guld-

lök, chrysopras, en blekgrön, i gult och brunt stö-

tande, genomskinlig ädelsten Apoc. 21: 20. *

ywpiw

yp'j(jöz, ou, o guld och deraf förfärdigade saker Mt.

2: 11 al, guldmynt Mt. 10: 9; yp. ~s~up(o/ié-

voz ix Ttupos Apoc. 3: 18 förmedelst eld glöd-

gadt guld (härmed menas den i anfäktningens eld

pröfvade och profhaltiga tron, jfr 1 Petr. 1: 7).

ypuoous, vj, o 7jv (fgde) af guld, gyllene 2 Tim.

2: 20 al.

ypuanco; tofiat (ypucröz) förgylla; p. p. p. förgylld

1. strålande yp'JO~<p Apoc. 17: 4 1. év yp'->aw

Apoc. 18: 16 af 1. i guld.

ypcbz, ypcovoz, b (besl. med ypdxo, ypico stryka, smör-

ja) yta, hud, hy, färg; äfven kropp Act. 19: 2.
*

yioti>-, 'q, öv (samstämmigt med ya/.dco) slapp, ge-

nom musklernas 1. senornas förslappning 1. led-

vridning förlamad, lam, halt Mt. 11: 5 al. ; äfven

metaphor. Hebr. 12: 13 (Aposteln uppmanar förut

till en fast gång på helgelsens väg; på det icke

deu halta lemmen i kroppen = församlingen d. ä.

den svage må genom andras exempel alldeles vri-

das ur led = bortdö, utan fastmer helas — visser-

ligen får man härigenom 2:ne metaphorer i versen

och derföre skulle vanliga betydelsen af éxzpé~o-

ao.i »vika af vägen» kunna bibehållas; men det

motsatta lafJfj talar för den förra meningen).

ydipa, as,
fy
(ydw gapa, stå öppen) ruin, soin om-

fattar ngt 1. som ngt intager, plats, ställe; deraf

l:o) i egentlig mening a) ort, trakt, nejd, land Mt.

2: 12 (fädernesland), al.,
fy
y.Youdaca Mc. 1: 5 1.

r-^c 'lovdata- Act. 8: 1 1. vojv Youna-cov Act. 10:

39, 26: 20 Judiska landet 1. Judieen o. s. v.; —
b) odladt land, åkerland 1. -fält singul. och plur.

Lc. 12: 16, Joh. 4: 35, Jac. 5: 4; — c) fasta

landet )( hafvet Act. 27: 27; — d) landsbygd,

landet )( stad Lc. 21: 21 ;
— 2: o) i metaphor.

mening ro?c v.o3r
t
pzvoi~ év y. xai axiä ftavdvou

Mt. 4: 16 för dem som sitta i det land och

den skugga som tillhöra döden (döden d. ä. här

den andliga döden personificeras: det land, hvara

invånare äro andligen tlöde, tillhör honom ss.

territorium för hans välde, och mörker omgifver

honom).

XiopuZ.v. se \opaZiv.

ycopéco. Yjaa (ycöpa) a) rymma, <6^vs — tiopav

Mc. 2: 2 sä att icke en gäng det som var framför

dörren == platsen utanför dörren rymde dem, Joh.

2: 6 (om kärl), 21: 25 (om verlden); metaphor.

gifva rum fyp.äz 2 Cor. 7: 2 gifva oss rum (i

edra hjcrtan), äfven Mt. 19: 11. 12 gifva rum (i

sitt hjerta, d. ä.) upptaga 1. tillegna sig ss. grund-



sats L maxim; — b) rymma, gifva 1. lemna rum,

begifva sig åstad, taga vägen, gå sl'c ti in i ngt

Mt. 15: 17; metaphor. ingå i 1. begifva sig till

ngt 2 Petr. 3: 9; äfven gå fram, hafva framgång

éu bpiv Joli. 8: 37 inom eder 1. i edra hjertan

(andra: finna ruin 1. insteg, dock mindre riktigt;

ty rum hade visserligen ordet 1. talet fått och

gjort dem troende v. 30 och 31, men icke vidare

utvecklat sig, icke gått 1. kommit från stället,

utan de hade efter en ögonblicklig tro åter fallit

tillbaka).

ycopiZco, irra; ta/j.ai, loftrjv (yojpis) söndra, åtskilja,

skilja ti Mt. 19: 6, Mc. 10: 9, Tivb. åizö xivoc;

Rom. 8: 35. 39; pass. skilja sig, begifva sig bort,

aflägsna sig dnö 1. ex tcvoc Act. 1: 4, 18: 1. 2

al. 1. absol. Phil. 15; p. p. p. skild 1. aflägsnad

d.7tå tivos Hebr. 7: 26.

ycopiov, nu, to, egentl. diminut. (af yojpa) plats,

ställe, ort, fält, åker Joh. 4: 5, Act. 1: 18. 19

al*; landtgods 1. gård Mt, 26: 36, Mc. 14: 32,

äfven i plur. Act. 4: 34, 28: 7.

ycopis (ydw, se ywpa) l:o) adv. afsöndradt, sär-
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skildt, för sig sjelf Joh. 20: 7; — 2:o) prmpos.

med genit. skildt ifrån a) oberäknadt, med undan-

tag af, förutan, utom Mt. 14: 21, 15: 38, 2 Cor.

11: 28, oberoende af uopou Rom. 3: 21 ()( åta

vöpou förmedelst lagen), epyaju Jac. 2: 18 ger-

ningarne; — b) utan Mt. 13: 34 al., Xnu Eph.

2: 12 utan förbindelse med Christus, r^c <riyc

yvcöpTjS Phil. 14 då jag icke kände din åsigt 1.

mening, y. åpapuas Hebr. 4: 15, 9: 28 utan

synd (då Frälsaren Hebr. 4: 15 säges varit utan

synd, men Hebr. 9: 28 hafva burit allas synder

och först i sin andra tillkommelse skola visa sig

utan synd; så bör detta så förstås, att Han för-

sta gången väl var utan egen, men icke främ-

mande synd, hvilket Han andra gången skall vara,

emedan synden är utplånad genom Hans en gång

framburna offer),

f yiopaz, 00, b (lat.) corus 1. caurus, nordvest-

vind (och det väderstreck hvarifrån den kommer);

denna vind var och är mycket häftig och medför

köld och frost, hvarföre Virgilius talar om fri-

göra cori; Act. 27: 12. *

WdXÄco, (poAcb {(pfho stryka, gnida) rycka, slita (hå-

ret), draga till sig och släppa efter ss. ueupdv en

bågsträng, knäppa ynpdrjV strängen på ett instru-

ment, xSdpav cithra, i allmänhet spela sträng-

instrument; i N. T. nyttjas ordet blott om sång

utan accompagnement af instrument, och det om
lofsång till Guds ära, lofsjunga, tacka och lof-

va Tivi Rom. 15: 9, Eph. 5: 19, äfven absol.

Jac. 5: 13, äfven med dat. instrumenti 1 Cor.

14: 15.

<J>ahp.å<;, nu, b (fgde) egentl. ett på ett strängin-

strument speladt stycke, sedan den till stränga-

spelet sjungna sängen; i N. T. lofsång, psalm 1

Cor. 14: 26 al.; den delen af G. T. som kalla-

des (pakpoi (1. åjinypo.(pa) Lc. 24: 44 (se 3ca-

ä-fjxrj); Davids psalm Act. 13: 33, samlingen af

Davids psalmer 1. psalmboken heter Lc. 20: 42,

Act. 1: 20 ftiftlnz tpaApcov.

f (peuftddskipnz, nu, b ((peudrjs, dneXipnz) falsk bro-

der 2 Cor. 11: 26, Gal. 2: 4.

f (peudarcnoToXos, ou, b (följ., uTzbaTnloq) falsk apo-

stel 2 Cor. 11: 13.
*

<peudi]<;, éc ((peudnp.ai) lögnaktig, osann, falsk Act.

6: 13 al.

t tyeudodiddoxakoz, ou, b .(fgde, oiddaxoloz) falsk

lärare, lögnlärare 2 Petr. 2: 1 (som lär lögn i

stället för sanning). *

{jjcudoXnyn^, nu ((/'euor^, ?<6yo<z) som talar osanning,

ljugande; subst. = fgde, irrlärare ev bitoxpiaet <p.

1 Tim. 4: 2 förmedelst irrlärares skenhelighet. *

(fieudopac, eipeuodp-qv (act. <l'eud(o beljuga, bedraga

förekommer ej i N. T. — af </>eudog) depon. med.

ljuga, tala osanning absol. Rom. 9: 1 al., tivd

Act. 5: 3 beljuga ngn 1. bedraga ngn med osan-

ning (Petrus och de öfrige Apostlarne voro, ss.

kyrkans föreståndare, företrädesvis innehafvare och

representanter af den H. Ande; derföre var en

lögn för dem äfven lögn emot den H. Ande),

Ttvi Act. 5: 4 ljuga för någon 1. bedraga någon

med osanning, £?V rtva Col. 3: 9 för någon, xrxTa
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Ttvot; Mt. 5: 11 ljuga på någon (Tiseh. har ej

(peudöiievoi).

(fteudofidptup, upoc, o (<l>EudrjS, pdpzvp = pdpzu<;)

falskt vittne Mt. 26: 60, rou Bsou 1 Cor. 15: 15

emot Gud.

fteudopapzupéa), jjoco, fjao. (fgde) vara falskt vittne,

aflägga falskt vittne 1. vittnesbörd Mt. 19: 18 al.,

xazd zivoz Mc. 14: 56. 57 på 1. emot ngn.

</)£ijuopapvjpca, a<z, i] (fgde) falskt vittnesbörd Mt.

15: 19, 26: 59.

f (psudnnpoif/jTrjs, ou, 6 (följ. 1. (/'svdy? och Ttpo-

<fyT7}z) falsk prophet, lögnpropliet ss. Mt. 24: 24

(som föregifver sig vara sänd och inspirerad af

Gud) al, falsk lärare 1. irrlärare Mt. 7: 15 (fal-

ska christna lärare) al. ; (p. Apoc. 16: 13 är den-

samme som det 2-hornade odjuret 13: 11 följ."

(/)£Ö3o<;, eoc, ro (samstämmigt med (pudo<z, <pi&o<;,

<ptdvp<K, se {f'i§L)piap.(K) egentl. örontasslande,

hviskning, förtal; lögn, lögnaktighet, bedrägeri,

falskhet, osanning )( aJ^fJeca, Joh. 8: 44 al. ev

TtdoTj dwdpet </>SL>åoo<z 2 Thess. 2: 9 i

hvarje kraftverkan — hvilkas ändamål är

lögn (ty Antichrist skall bringa det onda till sin

största höjd); abstr. pro concreto Kora. 1: 25 fal-

ska afgudar.

f (ptudöypioroi;. nu, b (fgde, Xpiozos) falsk Chri-

stus 1. Messias, som falskligen föregifver sig vara

Messias Mt. 24: 24 (Mc. 13: 22); man liar be-

räknat, att 64 sådana uppträdt efter Cliristus.

(/'suddivuprx:, ov ((/'srjofc, ovopa) med ett falskt.

uppdiktadt namn, falskt föregifven 1 Tim. 6: 20. *

<!'£vcrp.a, azos, zo (ttpeödopöu, £i}'zoap.at) egentl. det

Ijugna, lögn, lögnaktighet )( åXrfteta, Rom. 3: 7.
*

^aoaz^c, ou, o ((/'eöoopac) lögnare, ljngare, lögn-

aktig Joh. 8: 44. 55 al.

i}'rjXa<pda), r^ffa {édxo, ^dXkcd) egentl. trefva, famla,

känna sig för (ss. en blind i mörkret); taga 1.

känna på zcvd 1. zc Lc. 24: 39, 1 Joh. 1: 1, vid-

röra p. p. p. opoq Hebr. 12: 18 vidrördt berg;

metaphor. Act. 17: 27 (den sökande, som träffar

på livad lian söker, rörer vid 1. tager på det och

har nu verkligen funnit det).

^Tj<f 'iC(0, ioa (följ.) egentl. räkna med småstenar,

beräkna, öfverräkna danden Le. 14: 28, räkna

ut åptdpov Apoc. 13: 18.

^yjtpotz, o<), vj ((/'dco stryka, nöta, smula sönder) sten-

skärfva 1. -flisa, i synnerhet afnött 1. afrundad kisel-

sten, c al c ul us, omröstningssten, rösten sjelf, om-

röstning, det genom röstpluralitet fattade beslutet;

i N. T. <p. xazacpépsw Act. 26: 10 egentl. ned-

kasta sin röst i urnan, afgifva sin (bifallande) röst,

lemna sitt bifall; <p. Åeuxij Apoc. 2: 17 hvit sten

(Luther förstod härmed en tafla lik den, som gafs

till segervinname i de Grekiska kämpaspelen i de

ras fädernestad med förteckning på de ärebetygel-

ser och fördelar, som blifvit dem tilldelade; andra

tänka härvid på den i domen afgifna frikännande

omröstningsstenen i likhet med dess betydelse i

profangrek.; men jeraföras flera ställen i Apoc. ss.

3: 2, 7: 3, 14: 1, så synes den hvita, klart ly-

sande stenen här vara en liten tafla framför pan-

nan, på hkn Guds namn stod inskrifvet, liksom

öfverstepresten i sin högtidsskrud bar ett gyllene

ännespann med inskrift: »HERrans helighet» Exod.

28: 36; segervinuaren får alltså här det löfte, att

han, prydd med den öfverstepresterliga skruden,

härigenom skulle betecknas ss. en till de högsta

tjensteförrättningar i templet invigd).

(j)t$uptop.6s, ou, o (^'täupi^dj hviska, tassla af <f'td'j-

pös hviskande af ^'idoz hviskning af (pi<o, onotna-

top. stam) hviskning, örontasslan 2 Cor. 12: 20. *

pidvpiozijs, o~j. o (se fgde) örontasslare, lismare

(hemlig bakdantare) Rom. 1: 30. *

\ <l<iyiov, ou, rå, diminut. (af {Mf, tpiyos, o och ^

liten bit, smula af <p'uo = <pdco söndergnugga)

smula, brödsmula Mt. 15: 27 al.

^'uyj], ?}\, ?} (</'uyco) Måst, flägt, andande, andedrägt

l:o) anima, själ ss. det animaliska 1. phy-

siska lifvets princip, lifsprincipen i kroppen som

yttrar sig genom andedrägten a) U/sanda så väl

om menniskorna Act. 20: 10, som om djuren

Apoc. 8: 9; b) lifvet sjelft ^rjzsh r;yv tj>. zivw:

Mt. 2: 20 (se Zfj^éco) al., ~apadiåö\>ai r«c i/\

Act. 15: 26 blottställa sina lif, ptpipvav zfj t/'.

Mt. 6: 25, Lc. 12: 22. 23 vara bekymrad 1. hafva

omsorg för sitt lif 1. sin själ (ueml. så vida man

bibehåller den åt sig genom mat och dryck), ö

supcov zijv i/\ — cvjzTjv Mt. 10: 39 och

parallelställen »den som skall hafva vunnit sin

själ (så vida det sker genom det timliga lifvets

räddande medelst förnekelse i dessa förföljelse-

digra tider), han skall förlora den (neml. genom

förlusten af det eviga lifvet vid parusien), och

den som skall hafva förlorat sin själ (så vida

detta sker genom det timliga lifvets förlust i för-

följelserna, genom sjelfuppoffring), lian skall vinna

den (genom uppståndelsen till det eviga lifvet);



häraf synes anledningen till det påstående, att </>.

här och på parallelställen betyder både det tim-

liga och eviga lifvet ; c) le/vande väsende, själa-

väsende (p. C,coaa 1 Cor. 15: 45 lefvande själa-

väsende )( nvsupa Qcoonoioov (se rrvsupa 4:o b),

Ttaaa <p. (fV-yc Apoc. 16: 3 st. £co"aa, näaa
<J>.

Act. 3: 23 hvarje besjälad 1. med själ begåfvad

varelse d. ä. menniska, <poyai själar = personer

Act. 2: 41 al. (i synnerhet vid talbestämningar),

<p. åvftpcuncov Apoc. 18: 13 lifegna 1. slafvar. —
2:o) animus, själ ss. det andliga lifvets princip,

ss. säte för viljan, begären, känslorna o. s. v.

a) sinne, hjerta Mt. 11: 29 al., ex <poyyjz Eph.

6: 6, Col. 3: 23 af hjertat; b) ehuru <p. utgör

den lägre sidan af det inre lifvet, som står i be-

röring med sinnlighetens gebit, hvarom också tri-

chotomien 1 Thess. 5: 23 [se nveupa 3:o) och

bÄöxXr]po<;] bär vittne (jfr ock Phil. 1: 27 och

Hebr. 4: 12), så tages dock <p. på flera ställen

ss. motsats mot acopa för hela det andliga gebitet

inom menniskan», ss. vid dichotomien »själ och

kropp» Mt. 10: 28 al.; vid sådana fall innefattar

alltså <p. äfven nveupa 1. är = nv., den odödliga

själen, hvilket så mycket mindre bör förundra,

som första och ursprungliga betydelsen af <p. och

nveupa är alldeles densamma; c) själen, skild

från kroppen Act. 2: 27, Apoc. 6: 9, 20: 4.
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ipuycxöz, 7], öv (fgde) egentl. som hör till 1. är tjen-

lig för (poyj], själisk, i hkn den lägre lifsprincipen

<l>oyj] har herraväldet, så att den högre nveupa

är undertryckt och liksom död, sinnlig, »naturlig»

( )( nvsupanxöz, hkt se) 1 Cor. 2: 14 (ställd

utom nåden), 1 Cor. 15: 44. 46, Jud. 19 (nveupa

firj iyovret; emedan de sakna det högre ande-

lifvet), Jac. 3: 15 (svag, ofullständig).

cpuyoz, eoc, to (<puyco) kyla, köld Joh. 18: 18 al.

<P>uypöz, d, öv (fgde) full af köld, kylig, kall, frisk

scil. udcop vatten Mt. 10: 42; i andlig mening

Apoc. 3: 15. 16 (se &<jt6<;).

(puyco; (puyi^aopai (onomatop. ord) pusta, blåsa, an-

das, svalka, kyla; pass. afkylas, svalna, kallna

metaphor. Mt. 24: 12. *

(pcopi^co, laa (se följ.) egentl. tugga åt ngn, gifva

ngn tuggor ss. barn, mata, gifva ngn en bit, mat,

att äta zcvd Rom. 12: 20, Tivd ti bespisa ngn

med ngt; 1 Cor. 13: 3 står blott accus. rei och

tous Tzrcoyous förstås inunder, och i anseende till

första bemärkelsen »dela i bitar», torde böra öfver-

sättas »utskifta 1. utdela hela sin egendom bland

de fattige».

f ipcopiov. ou, ro, diminut. (af cpcopöz, ou, 6 bit af

(pdico — cpdco gnida, söndersmula) liten bit, muns-

beta, smula Joh. 13: 26. 27. 30.

(pdiyco — ipdco (se fgde) gnugga sönder Lc. 6: 1.
*

Q.

y
Q, cl) péya, sista bokstafven i Grekiska alphabetet;

to äXcpa xai to cb Apoc. 1: 8 al, se 'A.

co, interjectionen o!, brukas a) vid utrop af före-

bråelse 1. förvåuing ss. Mt. 15: 28 al.; — b) ss.

nota vocativi utan vidare betydelse ss. cb QeöcpiXe

Act. 1: 1.

o indecl. H3ly af l^V arbeta, tjena) Obed,

Boas' son Mt. 1: 5, Lc. 3: 32.

cuds, adv. till ode (correlat. till jr<äc) l:o) således,

på detta 1. följande sätt o. s. v. (icke i N. T.); —
2:o) loci a) här Mt, 12: 6. 41. 42 al., a>ds %
code Mt. 24: 23 här 1. der = cboe — exel, som

också fkmr Mc. 13: 21 al.; rå code Col. 4: 9

de härvarande förhållandena; code Apoc. 13: 10.

18 al. här vid lag, vid detta tillfälle, i detta fall;

Me] an der, Grek. Lox. t, N. T.

b) hit Mt. 8: 29 al. — Anm. Skillnaden emellan

betydelserna här och hit måste meningen afgöra.

cpd-f], iyc, rj (cöntr. af (loidrj af d.ecdco, contr. (Ldco)

sång, cudfu nvEupaztxac Eph. 5: 19, Col. 3: 16

andeliga d. ä. af den H. Ande ingifna sånger,

(pdrj Mcouoécos Apoc. 15: 3 Mosis sång är hans

tacksägelsesång efter räddningen ur ^Egypten och

Röda hafvet (Exod 15), cpdrj tou äpvcou Apoc.

15: 3 = cb. xaivrj Apoc. 5: 9, 14: 3.

cbdcv, i profangrek. chdfc, 1vo<;, q (samstämmigt med

öduvtj) födslosmärta 1. -vånda 1 Thess. 5: 3; me-

taphor. TauTa dpyji 1. åpyai codcvcov Mt. 24: 8,

Mc. 13: 8 detta skall vara början till födsloplågor-

na d. ä. skall förhålla sig till det som skall efter-

följa, ss. födslovärkarne till de derpå följande ännu

Ml *
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större födslosmärtorna (cbdivtz, 11' tö B

n

dolores Messise kallades de förfärliga uppträ-

den, som skola föregå Messiae andra ankomst, den

nya tingens ordning, verldens pånyttfödelse —
Ttakyytvzaia Mt. 19: 28 — liksom svåra födslo-

smärtor föregå den naturliga födelsen); Act. 2: 24

öfversättes Hl» ''brin (Ps. 18: 6) efter LXX
oriktigt med dödens smärtor st. dödens snaror

(af : = icke b = n).

cbdivco (fgde) hafva födslosmärta 1. -vånda, vara i

barnsnöd 7] oux cbå. Gal. 4: 27 som icke har

födslovånda d. ä. för hkn barnsbörd är främman-

de, ofruktsam — 'q oux rixTouaa, Apoc. 12: 2

liksom förklaras ordet med xai ftaoaviCofiévi] rs-

xziv; metaphor. rivö. Gal. 4: 19 "för hvilka jag

åter är i barnsnöd 1. hvilka jag åter med smärta

föder» (Paulus jemför sig här med en barnaföder-

ska 1. moder, hvars födslovånda icke upphör förr,

än ingenting vidare fattas barnet i dess fullkom-

liga utbildning; så länge detta moment ännu icke

inträdt, fortfar ännu enligt Pauli föreställning

thdivsiV; tertium comparationis är den uthållaude

kärleksfulla ansträngningen att åstadkomma det

nya lifvet hos Galaterna; första gången hade detta

metaphor. codivs.iv varit fröjdefullt v. 13 följ., men

denna gång var det smärtsamt och tog sin bör-

jan, sedan Paulus erfarit sina läsares affall och

begynt motverka det. — Meningen utan bild är)

= mina lärjungar, på hvilkas omvändelse jag nu

för andra gången arbetar med fortfarande kärleks-

ansträngning, till dess J blifvit fullständiga christ-

na; se ock popcpöco.

cvpos, oi), b (sannolikt af ouo = <pépco bära; allt-

så) egentl. bärare d. ä. axel, skuldra, humerus

Mt. 23: 4, Lc. 15: 4. — Anm. 'Spös, rj, öv (som

icke fkmr i N. T.) är beslägtadt med humor,

humidus och betyder rå, okokt o. s. v.

cbvéopat, <hv7]o~ufir/V, Attiska dialekten har enpiäpTjv

(<bvo<; varupris, värde, inköp, vara; beslägtadt dels

med on us, dels ock med venum, veneo) köpa,

tillliandla sig af ngn napd nvoz för ngt rivö?

Act. 7: 16 (cp är attraction st. o).
*

(pöv, riktigare än coöv, ou, tö ovum, ägg Lc.

11: 12.
*

copa, ac, ''*) (ursprungligen Ionisk form för aupa —
uco, wno blåsa — a ur a, blåst, flägt, vind, tem-

pestas; Plato deriverar af bpi^co — copai, åcå

tö épifetv yecpcovdc re xai dépyj) l:o) tidsafdel-

ning, af naturlagarne bestämd och afgränsad tid

A) årstid, i synnerhet vår (fkmr ej i N. T); —
B) dagstid a) dag 1. tid på dagen Mt. 14: 15,

Mc. 6: 35, 11: 11; b) stund på dagen, stund,

timma Mt. 20: 3. 5. 6. 9. 12 al., äfven på nat-

ten Lc. 12: 39 al.; — den borgerliga dagen (1.

dygnet, vuyi}rjp.cpov 2 Cor. 11: 25) räknade He-

braeerna från den ena solnedgången till den an-

dra, men synas före exilen icke haft några andra

afdeluingar deraf än morgon, middag och afton;

under exilen deremot synas de hafva antagit in-

delningen af dagen i 12 timmar (liksom Herodot.

2: 109 nämner, att äfven Grekerna lärt sig denna

indelning af Babylonierna), ' hvilka hvarje årstid

började och slutade med solen och således endast

vid dagjemningarne motsvarade våra timmar, dock

så, att l:sta timman hos dem började från kl. 6

hos oss o. s. v.; dock synes Joh. 19: 14 hafva

räknat efter Romarnes och vår sed (se sxroc); —
C) lifstid, i synnerhet ungdom; deraf skönhet,

blomstring, fägring (fkmr ej i N. T.); — 2:o)

tidsafdelning, efter öfvereuskommelse 1. godtycke

1. annat bestämd tid, tidpunkt a) den rätta pas-

sande tiden 1. stunden, den rätta tidpunkten att

göra ngt Mt. 26: 45 al., hoyuTr
t

Copa 1 Joh. 2:

18 yttersta tidpunkten, tiden, stunden af denna

verldsperiod (jfr 2 Tim. 3: 1); — b) tid, stund,

ögonblick itpbs copav Joh. 5: 35 al. för en stund,

en liten tid, Tiphz xaipbv copaz 1 Thess. 2: 17

för en stunds tid, en helt kort tid, Tzpbz copav

Gal. 2: 5 för ett ögonblick.

Ojpalos, a, ov (fgde) a) hvad årstiden för med sig

och bringar till mognad, mogen (fkmr ej i N. T.);

b) blomstrande, ung, skön, täck, daglig Mt. 23:

27 al. ; den så kallade TtuXq cbp. Act. 3: 2, annars

»Nicanorsporten», låg på östra sidan af den ytter-

sta tempelförgården och ledde till Kidrons dal.

copuopai {onomatop. ord, beslägtadt med épsuyopac,

bpuyco, fipuyio o. s. v.) rugio, ryta, vråla, tjuta

(säges om hungriga hundar, vargar, lejon) 1 Petr.

5: 8.
*

<&C> adv. till pronomen (K (= det sammansatta

öiwc, hkt se; correlat. till räc) på hvilket sätt,

på det sätt som, såsom, liksom; så snart, när,

huru o. s. v. = ut (se dock ort); dcrföre l:o)

ss. adverbium: A) framför nomina och verba

finita på det sätt som 1. såsom a) vid närmare

bestämning Mt. 1: 24 sa>pe, alltsom Act. 16: 4;

— b) vid jemförelse: såsom, på samma sätt som,
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liksom Mt. 6: 29 scepe; med correlativet ouzwc,

så att satsen der detta står antingen går före 1.

följer efter satsen med «f, t. ex. ouzwc — wc

Mc. 4: 26 al. så — som, wc — ouzwc Act.>8:

32 al. på samma sätt som 1. liksom, såsom —
likaså 1. så; äfven wc — xat Mt. 6: 10 (Lc.

11: 2) så ock; — B) framför participier: a) ss.

en som 1. ss. den der Lc. 16: 1 al., b) liksom

1. ss. om Act. 23: 20 (under förevändning att),

1 Cor. 4: 7 al., 2 Cor. 5: 20 liksom förmanade

Gud genom oss (emedan Gud anförtrott oss detta

ord, så synes det som vår förmaning skedde af

Gud); i den föreställning 1. under den förutsätt-

ning att 1 Cor. 4: 18 al. ; i den öfvertygelse att

2 Petr. 1: 3; — C) framför superlativer : utmär-

ker att superlativen icke är absolut, utan relativ

d. v. s. har afseende på för handen varande om-

ständigheter t. ex. wc zdyiaza Act. 17: 15 som

hastigast d. ä. så fort som möjligt; — D) framför

propositioner och conjunctioner (innehåller en bra-

chylogi) wc ént ziju §d.Xaaaav Act. 17: 14 i rikt-

ning mot hafvet 1. för att komma till hafvet, ftrj

wc év zfj -apouota pou povov Phil. 2: 12 icke

så som om J gjorden det blott i min närvaro

(men försummaden det i min frånvaro), wc dt'

upwv 2 Thess. 2: 2 ss. från oss härrörande (hör

både till Xöyou och éntazoX^c — muntligt och

skriftligt yttrande); wc ozt 2 Cor. 5: 19 egentl.

så som det är fallet, att = emedan 1. ty, 2 Thess.

2: 2 så som vore det fallet att = liksom om; —
E) framför räkneord: så mycket som, ungefär,

omkring Mc. 5: 13 al.; — F) vid utrop: huru

Rom. 10: 15, 11: 33. — 2:o) ss. conjunction

a) med indicativ : ,
så snart, då, när Mt. 28: 9 al.,

sedan 1. bättre som Mc. 9: 21 (huru länge har

hans sjukdom varat?); huru 1. hurusom (— att)

Mc. 12: 26 al., äfven till hvad grad 1. huru myc-

ket Phil. 1: 8, 1 Thess. 2: 10; — b) med con-

junctiv: så snart som, när äv 1. edv Rom.

15: 24 al.; — c) = ibczs, dels med infinitiv:

för t. till att Act. 20: 24 (se Uyoc 2:o), wc
ETtoc ehcefo Hebr. 7: 9 för att säga ett ord, så

till sågandes; dels med verbum finitum wc wpoaa

Hebr. 3: 11, 4: 3 så att 1. hvadan jag svor. —

-

Anm. Af denna korta grundritning visar det sig,

af huru proteisk natur denna lilla partikel är, och

huru svårt det är att återgifva alla de färgskift-

ningar den sprider öfver ord och meningar.

'Qoavvd, indecl. (N'|"niPUhn hjelp 1. fräls dock,
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ocboov drj) Hosianna, lyckönsknings- 1. hyllnings-

ord, lånadt ur Ps. 118: 25. 26, som Judarne af-

sjöngo vid löfhyddo- och tempelinvigningsfesterna,

och som hade en Messiansk betydelse Mt. 21:

9. 15 al.

wcauzwc, adv. (— wc, auzwc af b adroc) på sam-

ma sätt, likaså, likaledes Mt. 20: 5 al. — Anm.

I dess ställe nyttjas stundom ouzwc, hkt se.

wcd, adv. (wc, £t) egentl. a) såsom om (fkmr ej i

N. T.); — b) liksom, såsom Mt. 3: 16 al. wc.

TTspco-zspdv 1. c. i dufvogestalt (jfr Lc. 3: 22); —
c) ungefär, omkring vid räkneord Mt. 14: 21 al.

^QoTjé, b indecl. (VW^Tl rädda!) Hoseas, Hebr. pro-

phet, son af Beeri, propheterade 784—740 f.

Chr.
;

intager i Canon främsta rummet bland

småpropheterna; Rom. 9: 25. *

wcnep, adv. (wc, nép; förstärkt correlativ till ttcuc)

som, såsom, liksom Mt. 5: 48 al., med följande

correlativ oSzwc Mt. 12: 40 al. liksom — på sam-

ma sätt, 1. såsom — så; w^nep — iva 2 Cor.

8: 7 liksom — så (neml. lagen så att 1. bemö-

den eder att); vid tosnep Mt. 25: 14 eger oyrjaa

äi/avzaTiodozov rum d. v. s. eftersatsen saknas,

hkn skulle ungefär varit: ouzatz xat b olb$ zou

åvftpconou nmljoei, äfvenså vid Rom. 5: 12 eme-

dan 13 och 14 verserna gjorde det omöjligt att

bifoga den andra hälften 1. eftersatsen, hkn an-

nars skulle hafva låtit så: »så har också genom

en menniska rättfärdigheten, och genom rättfär-

digheten lifvet, och så lifvet kommit till alla,

neml. om de tro» (ett slags surrogat för efter-

satsen lemna slutorden i 14:de versen oc ioziv

Tunos: zou pi\Xovzo<z).

wznspei, adv. (fgde, el) egentligen liksom om, men

förekommer blott i betydelsen såsom, liksom 1

Cor. 15: 8.
*

w<zze, adv. (wc, zé; förhåller sig egentl. till wc,

som oczs till 5c, och förenar alltså det följande

närmare med det föregående) så att, att l:o) med

infin., neml. a) aecus. c. infin., om det är olika

personer, ss. Mt. 8: 24 al., men b) blott infin.,

om det är samma person Mt. 10: 1 al. ; efter

zooouzoc, ouzwc Mt. 15: 33, Act. 14: 1 (undan-

tag härifrån göra Joh. 3: 16, Gal. 2: 13 der det

fkmr verbum finitum). — På några ställen synes

äfven en afsigt betecknas med wcze = för att ss.

Mt. 24: 24, 27: 1, Lc. 4: 29, 9: 52 (troligen

bättre än den tvungna omskrifningen : hvaraf, ss.
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de föreställde sig, följden skulle blifva att o. s! v.).

— 2:o) med verbum finitum: hvaraf följer 1. följde

att, hvadan, alltså; vanligen med indicat. Mt. 12:

12 al., men äfven conjunct. 1 Cor. 5: 8 och im-

perat. 1 Cor. 3: 21 al.

coru.piov, nu, ro. diminut. (af ouc, Åroc) egentl.

litet öra, öronsnibb Mc. 14: 47
||

följ.
*

ihriov, ou, to = fgde, Mt. 26: 51 al.

äxpéÅeta, ac, 'q (följ.) hjelp, gagn, nytta, fördel

Rom. 3: 1, Jud. 16.

äxftléco, fjaio, TjOfi; rjtirjv (o(psXoz) hjelpa, bistå,

understödja, gagna a) absol. Kom. 2: 25 (liar nytta

med sig); — b) ri, ss. oudév Mt. 27: 24, Joh.

12: 19 icke gagna ngt, ingenting uträtta (med

sina hitintills vidtagna åtgärder), /} aåpq oöx w<f.

obdiv Juh. 6: 63 köttet gagnar alldeles icke ngt

(JEsu kroppsliga företeelse 1. väsende, hvarpå Hans

lärjungar lade all vigt och byggde all förhoppning,

bidrog icke till ^tuo-niéiv, utan Hans Ande var

det som gjorde lefvande); — c) Ttvd ti Mc. 8:

36 al. gagna ngn 1. vara ngn nyttig i ngt af-

seende; — pass. gagnas, hafva nytta 1. fördel xi

Mt. 16: 26 al. i ngt afseende 1. i ngt, 0'j8sv io(p.

Mc. 5: 26, 1 Cor. 13: 3 jag har ingen fördel

deraf; ex Ttvnz Mt. 15: 5, Mc. 7: 11 af 1. för-

medelst ngn. — Anm. Skillnaden emellan detta

verb och d<pé/Mo öka, dfsilco vara skyldig, öc/.t-

ffxdvto vara brottslig

tocféhunT, ov (fgde) tjenlig att hjelpa 1. gagna, gag-

nelig, nyttig ~p<k ti 1 Tim. 4: 8, 2 Tim. 3: 16

för 1. till ngt, Tive Tit. 3: 8 för ngn.

oj
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